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Abstract 
Thisner, F. 2014. Indelta inkomster. En studie av det militära löneindelningsverket 1721–1833. (Alloted 
Income. The Military Allotment Establishment in Sweden 1721–1833). Acta Universitatis Upsaliensis. 
Studia historica Upsaliensia 250. 241 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-9002-7 
 
The purpose of this study is to examine the newer Military Allotment Establishment and thereby to eluci-
date in detail one of the linchpins of the redistribution system of the Swedish state. The question being 
researched is how this resource-system functioned in practice in Sweden during the 1721–1833 period. 

The Allotment Establishment was one of the cornerstones of the Swedish state: substantial parts of 
both the military forces and the civil administration were paid and maintained by it. It was thus a large 
and important societal institution. Its “heyday” overlapped with a time of relatively extensive economic 
transformation. However we currently have major gaps in our understanding of how the system worked in 
practice. This study of the Allotment Establishment thus provides key insights into how an important part 
of the early modern Swedish state functioned. The study has been conducted through a comparison be-
tween four allotted infantry regiments, located in four regions with different economic conditions. 

The Military Allotment Establishment performed in a heterogeneous way. In some areas, the sala-
ries it provided were high, whereas in other they were less beneficial. This was due to the fact that the 
composition of the allocated taxes varied. Taxes paid in cash were sensitive to inflation, taxes paid in 
grain were the most favourable ones. Other reasons had to do with differing agricultural developments, 
where the revenue from allotted farms in some areas developed more positively than others over time. 
These differences increased over time. It has also been shown that the allotment farms were run in 
different ways in different parts of the realm. In Uppland, a grain producing region home to many 
manors, these farms were generally leased out, whereas in Västerbotten, a more peripheral region dom-
inated by husbandry, they were often run by their allotment holders. One central finding is that the 
system as such was heavily market integrated. This result implies that the rationality behind the system 
might not, as previously has been assumed; necessarily have to do with the structure of the output of 
the Swedish economy, but rather with limitations in the fiscal organisation. 
 
Keywords: Early Modern Economic History, Early Modern Agrarian History, Early Modern Military 
history, Miltary Allotment Establishment, Resource system, Redistribution, Salary system, In kind 
payment, Taxation, Market integration, Alloted farms, Tenants, Leaseholders, Officers, Älvsborg, Up-
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Förord 

Frågan om hur indelningsverket i praktiken fungerade som lönesystem har följt 
mig länge, i mer än tio års tid. Projektidén föddes redan då jag skrev min av-
handling, men det var först i början av 2011 som jag på allvar fick möjlighet att 
ge mig i kast med att studera det systematiskt. 

 Ett flertal personer har varit involverade på olika sätt under projektets gång. 
Berndt Fredriksson har med intresse följt mitt arbete. Han har också förtjänst-
fullt axlat rollen som granskare av manus då det förelåg i nära nog färdigt skick. 
I detta sammanhang vill jag också lyfta fram Esbjörn ”Sixxten” Larsson och 
György Novàky som har läst stora delar av manus och kommit med välbehöv-
liga synpunkter. Även Patrik Winton och Jonas Lindström har läst och kom-
menterat delar av texten. Den spontana seminarieverksamhet som bedrivits har 
också varit mycket värdefull. På det Wintonska tjänsterummet har vid oregel-
bundna och oanmälda tidpunkter utvecklande diskussioner kring den tidig-
moderna staten, statsskulder och mycket annat avhandlats. Det Lindströmska 
tjänsterummet (i synnerhet dörrhålet) har primärt varit forum för agrarhisto-
riska spörsmål. Jonas har också haft vänligheten att tipsa mig om värdefull 
forskningslitteratur. Stort tack till er alla för er kollegialitet! 

Även om Historicum varit min arbetsplats under projekttiden, har jag också 
haft möjlighet att lägga fram avsnitt ur boken vid Militärvetenskapliga Institut-
ionens seminarium på Försvarshögskolan. För detta och för goda kommenterar 
riktar jag ett särskilt tack till Lars Ericson Wolke och Fredrik Eriksson. 

Som om detta inte var nog har jag också fått hjälp med välbehövlig korrek-
turläsning av Erika Sandström, Henrik Ågren, Andreas Åkerlund, Lars M. An-
dersson, Janne Holmén, David Sjögren, Cristina Prytz, Viktor Englund, 
Christopher Pihl, Lars Garpenhag, Karin Kvist Geverts, Karin Hassan Jansson, 
Carolina Durieu du Pradel och Fredrik Thomasson. Stort tack för hjälpen! 

Utöver detta finns det också ett antal personer som med glada tillrop bidragit 
till att göra forskningens vardag ljus och trevlig. Ni vet själva vilka ni är. Stort 
tack bröder och systrar! 

Jag skulle även vilja tacka den personal som jag haft förmånen att träffa under 
den tid jag vistats vid olika arkiv. Mats Hemström har med sitt tillmötesgående 
sätt satt guldkant på forskningsvistelserna på Riksarkivet. Personalen på Krigsar-
kivet har alla varit väldigt hjälpsamma. I detta sammanhang vill jag rikta ett varmt 
tack till Jan Dahlström som tipsade mig om Sten Stures korrespondens. Jag vill 
också ta tillfället i akt att tacka personalen vid Stockholms stadsarkiv och Härnö-
sands landsarkiv. Utöver Krigsarkivet har Landsarkivet i Uppsala periodvis varit 
ett permanent tillhåll för mig. Om det finns en särskild plats i himlen för arkiva-
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rier, är jag säker på att Linda Oja har en sådan. Stort tack Linda för hjälp med att 
reda ut både den ena och andra oklarheten i arkivförteckningarna! 

Vetenskaplig verksamhet har åtminstone ett gemensamt med statsforme-
ringsprocesser och krigföring. Förr eller senare kommer man in på frågor som 
rör resurser och resursallokering. Delegationen för militärhistorisk forskning 
beviljade mig ursprungligen ett stipendium som gjorde det möjligt att bedriva 
arkivinventeringsarbete och få möjlighet att författa ansökningar för ett större 
projekt. Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse (Handelsbankens forsk-
ningsstiftelser) beviljade mig senare medel för ett treårigt projekt, vars resultat 
nu kan redovisas i denna bok. Mitt varma tack riktas därför till finansiärerna 
som trott på projektidén och som gjort den möjlig att förverkliga. 

Andra personer som bör uppmärksammas är min chef vid Militärhistoriska 
avdelningen vid Försvarshögskolan, Per Iko, som hade välviljan att bevilja mig 
tjänstledighet från stora delar av undervisningen för att genomföra projektet 
och dåvarande prefekten Lars M Andersson vid Historiska institutionen i 
Uppsala för sin vänlighet att låta mig förlägga projektet till Historicum. Vi-
dare riktar jag här ett varmt tack till professorerna Margret Hunt, Jan Linde-
gren och Maria Ågren som i egenskap av redaktionskommitté för Studia Hist-
orica Upsaliensia under slutläsningen ytterligare bidragit till att höja arbetets 
stringens. Ett tack riktas även till Camilla Eriksson vid Grafisk service för 
hjälp i samband med produktionsprocessen. 

Sist, men på inget sätt minst, vill jag uppmärksamma min fru, Natalie von 
der Lehr. Om du inte dragit det lass på hemmafronten som du gjort under de 
sista månaderna, hade den här boken inte varit klar nu. Mitt varmaste och mest 
innerliga tack riktar jag därför till dig. 

 
 
 
 
 
 
 

Fredrik Thisner, Uppsala i augusti 2014 
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Inledning 

Den här boken handlar om det yngre militära indelningsverket. Det är ett sy-
stem som kanske främst brukar förknippas med å ena sidan 1680-talets redukt-
ion, Karl XI och det karolinska enväldet, och å den andra med de bebyggelsehi-
storiska spår som det lämnat efter sig i form av boställen och soldattorp. En 
annan figur som brukar kopplas ihop med det är Vilhelm Mobergs indelte sol-
dat Raskens (som egentligen tillhörde det ständiga knektehållet). 

Indelningsverket var en inhemsk lösning på de problem som Sverige och 
många andra stater i Europa ställdes inför under den tidigmoderna epoken, 
nämligen att finansiera statens löpande verksamhet och inte minst få fram resur-
ser för krigföring. I allt väsentligt anses nämligen de militära behoven och hur 
de tillgodosågs vara den faktor som kanske allra starkast påverkade europeiska 
staters karaktär och utveckling under 1500-, 1600- och, beroende på land, varie-
rande delar av 1700-talen. De har därför vanligen beskrivits som skattestater 
eller militärstater. Den engelska termen Fiscal-Military State fångar i den inter-
nationella diskussionen i allt väsentligt dessa drag. 

Indelningsverket var av en stor betydelse för den svenska staten. Det var till 
att börja med mycket omfattande. Huvuddelen av kronans skatter var anslagna 
indelningsverket, något som gjorde det till en central komponent i statliga om-
fördelningssystemet. De flesta ämbetsmän på lokal och regional nivå avlönades 
genom det, liksom mer än hälften av alla officerare, underofficerare och civil-
militära funktionärer. Därutöver rekryterades och underhölls hela kavalleriet i 
Sverige och Finland inom systemet. 

 Det uppvisade dessutom ett antal drag som särskilde det från utländska system 
av samma typ. För det första var det ett i hög grad decentraliserat resurssystem, 
för det andra hade det en utpräglad agrar framtoning och för det tredje känne-
tecknades det av skatter som betalades in natura. Indelningsverket var därmed 
inte endast ett slags fundamentalsystem. Dess egenartade drag gjorde det också till 
något av en ”svensk modell”. 

Det yngre indelningsverkets storhetstid inföll i allt väsentligt efter det stora 
nordiska krigets slut. I alla dess delar var det i drift under frihetstiden fram till 
1800-talets första decennier, varefter dess avveckling tog sin början. Systemets 
sista rester monterades ned kring sekelskiftet 1900. I den här boken undersöks en 
central del av indelningsverket, det militära lönesystemet, under perioden 1721–
1833. Undersökningsperioden gör det möjligt att följa indelningsverket från dess 
glansdagar fram till dess avvecklande, men också hur det påverkades av genom-
gripande samhällsförändringar: under undersökningsperiodens andra hälft inföll 
den agrara revolutionen, en process som var av mycket stor betydelse för den 
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ekonomiska utvecklingen och som så småningom stöpte om samhället och i 
förlängningen även staten. 

I den föreliggande studien undersöks hur det militära indelningsverket funge-
rat som lönesystem. Anslaget är komparativt. I centrum står indelningsverkets 
funktionssätt i fyra olika svenska regioner, varav två undersöks särskilt nära i för-
djupade delstudier. Angreppssättet ger möjlighet till nya insikter i flera avseenden. 
På ett allmänt plan ger undersökningen viktiga inblickar i hur den agrara revolut-
ionen påverkat systemet i olika områden. Närmare bestämt rör det hur en väsent-
lig del av statens system för fördelning och omfördelning av resurser påverkades 
av processen. Undersökningen berör också hur den svenska staten fungerade, och 
tillför bland annat väsentliga pusselbitar till vår förståelse av dess effektivitet. Kort 
sagt ges en ny bild av den tidigmoderna staten i svensk tappning. Genom den 
komparativa metod som används uppmärksammas dessutom systemets variation-
er, och i förlängningen reses frågor kring det statliga resurssystemets enhetlighet. 
Undersökningen har också lett fram till resultat som är intressanta ur en rad andra 
perspektiv. Ett rör de löntagare som hade indelta löner och de villkor de verkade 
under. Ofta har dessa behandlats ur ett närmast idealiserande perspektiv i historie-
skrivningen, där exempelvis indelta officerare beskrivits som föregångsmän på 
olika områden. Den här undersökningen kommer i flera fall både nyansera och 
revidera sådana uppfattningar. Dessutom uppmärksammas frågan om hur indel-
ningsverket var kopplat till olika marknader, en dimension av indelningsverket 
som tidigare har varit underproblematiserad. 
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KAPITEL 1 

Inkomster genom indelning 

Syftet med denna studie är att undersöka det militära löneindelningsverket och på 
så sätt lämna ett bidrag till forskningen kring såväl det statliga omfördelningssy-
stemets som förvaltningens förutsättningar i Sverige. Närmare bestämt är det frå-
gan om hur detta lönesystem fungerade i Sverige under perioden 1721–1833. 

I detta kapitel skall inledningsvis huvudlinjerna i det yngre indelningsverkets 
bakgrundshistoria tecknas, varefter dess beståndsdelar och kronologi behandlas. 
Efter detta belyses jordbrukets förändrade villkor under slutet av undersök-
ningsperioden. Kapitlet avslutas med att studiens huvudfråga bryts ner i ett an-
tal mer avgränsade delfrågeställningar. 

Absolutistiska reformer och ett agrart omfördelningssystem 

Det yngre indelningsverket etablerades under den svenska stormaktstidens 
slutfas, då såväl Sverige som många andra europeiska stater hade genomgått 
eller var i färd med att genomgå en process av statsformering. Förloppet inne-
bar att en ny typ av mer centraliserade statsbildningar såg dagens ljus. Bero-
ende på teoretiska utgångspunkter och forskningsinriktning har denna stats-
formation fått olika benämningar. Så har ”maktstater”, ”skattestater” eller 
”militärstater” använts för att empiriskt eller teoretiskt fånga olika centrala 
drag i den nya staten.1 Statsformeringsprocessen var intimt förknippad med 
de många och långa krigen som utspelade sig på den europeiska kontinenten 
under 1500-, 1600- och i viss mån 1700-talen. Slutresultatet var en europeisk 
statstyp med en dittills oöverträffad förmåga att mobilisera resurser, i synner-
het sådana för militära ändamål.2  

Jan Lindegren lyfter i detta sammanhang fram att de danska och svenska 
krigsmakterna i förhållande till befolkningens storlekar var mångdubbelt större 
än Frankrikes, den då ledande militära makten. Detta förhållande menar han 

                                                      
1 Frohnert, 1993, s. 2–4, Lindegren, 1995, s. 11, Rian, 2000, s. 27–28. 
2 Lindegren, 1995, s. 11–14, Tilly, 1997, 67–95, Rian, 2000, s. 28–29, Glete, 2002 s. 1–66. 
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även gällde under 1700-talet. En viktig skillnad mellan Sverige och Danmark 
var däremot att den svenska krigsmaktens kvalitet försämrades efter 1720. I 
dessa stater satsades betydligt större resurser för militära ändamål än vad som 
var vanligt på andra håll. Den utveckling som Sverige och Danmark genomgick 
under 1600-talets andra hälft menar Lindegren förtjänar att lyftas fram eftersom 
de representerade extrema lösningar.3 Det är mot denna bakgrund det yngre in-
delningsverkets tillkomst kan förstås. 

Under 1600-talet och åtminstone det tidiga 1700-talet kan Sverige därför be-
skrivas som en utpräglad militärstat. Krigsmakten intog en framskjuten plats 
bland statens utgiftsposter, på samma gång som en av statens mer angelägna 
uppgifter var att säkerställa resursflödena till densamma. En av grundbultarna i 
det svenska resurssystemet utgjorde från och med 1680-talet alltså det agrart 
fotade yngre indelningsverket. Det var på samma gång ett lönesystem för stat-
liga ämbetsmän, ett rekryterings- och underhållssystem för kavalleriets ryttare 
och ett integrerat skattesystem. Hur kom då detta huvudsakligen militära re-
surssystem att växa fram? 

Från det sena 1500-talet till början på 1630-talet togs en stor del av resurserna 
för militära ändamål ut genom tyngande utskrivningar och skatter i Sverige och 
Finland. När riket sedan alltmer engagerades på kontinenten inleddes ett andra 
skede av krigsdeltagande, präglat av omfattande värvningar utomlands. Dessa 
finansierades i hög grad genom subsidier från andra stater, medan trupperna 
underhölls av skatter i krigsområdena. På detta sätt lättade bördan för bondebe-
folkningen i riket, men inte nödvändigtvis i längden för kronan. Kronan hade 
nämligen också andra utgifter för kriget att betala, bland annat skulder hos lån-
givare och löner för de högre officerarna. Betalningen skedde inte minst genom 
att kronan avsöndrade sina gods. Krigen i utlandet medförde således att adelns 
godsinnehav expanderade i Sverige. Statens problem blev därefter mer akuta när 
kriget måste föras på hemmaplan, något som kriget i Skåne 1675–1679 visade.4 

Förutsättningen för det yngre indelningsverket var reduktionsbesluten på 
1680 och 1682 års riksdagar, då kronan drog in, reducerade, en stor mängd gods 
från adeln som under tidigare decennier förlänats den. Reduktionen genomför-
des inte enbart i det svenska riket utan även i dess provinser. Särskilt viktig kom 
reduktionen att bli i de baltiska besittningarna, både för kronans finanser och 
för böndernas villkor där.5 

De resurser kronan vann genom reduktionen utgjorde grundplåten då det 
yngre indelningsverket organiserades. Indelningsverkets och det ständiga knek-

                                                      
3 Lindegren, 1995, s. 45–46. 
4 Fredriksson, 1976, s. 122–131, Fredriksson, 1997, s. 11–12. För en översikt över arméernas för-

sörjning i fält mellan trettioåriga kriget och Napoleonkrigen, se Kuvaja, 2013, s. 45–55. 
5 En tredjedel av de totala reduktionsinkomsterna stammade från reducerade gods i Baltikum. 

Här medförde reduktionen även att livegenskapen upphävdes på de reducerade godsen som till-
föll kronan. Livegenskapen återinfördes sedan i samband med att Ryssland erövrade provinserna 
efter stora nordiska kriget, Loit, 2013, s. 33–45. 



17 

tehållets införande är starkt förknippade med etablerandet av det karolinska 
enväldet. Syftet var att skapa en stående armé, bekostad med inhemska resurser, 
vars finansiering var oberoende av riksdagens beslut. Efter reformens genomfö-
rande behövde kungen i allt väsentligt inte längre få skatter och utskrivningar 
beviljade av riksdagen för krigsmaktens finansiering.6 

Feodalism med förbehåll 
Med indelning menar man upplåtandet av hemmansräntor och hemman till sta-
tens militära befattningshavare och civila ämbetsmän. Det yngre indelningsverket 
som sådant var ingen ny och banbrytande lösning, utan kan snarare betraktas som 
en reorganisering av ett redan befintligt system, det äldre indelningsverket, som 
infördes av Gustav Vasas söner på 1570-talet. I takt med kronans godsavsöndring-
ar kom detta med tiden att bli allt mindre enhetligt. I jämförelse med det äldre 
systemet var det yngre indelningsverket försett med större resurser och var dessu-
tom mer enhetligt reglerat.7 

Det yngre indelningsverkets införande, eller om man så vill, indelningsver-
kets reorganisering, betecknar Backlund som en stor skattereform, utan att för 
den sakens skull ha ändrat det befintliga grundskattesystemet i någon större 
omfattning. Indelningsverket lades istället som ett raster över det gamla skatte-
systemet.8 Systemet fick en mycket lång varaktighet. Först 1901 upphävdes slut-
ligen grundskattesystemet i Sverige. 

Berndt Fredriksson konstaterar att dessa skatter under 1700- och 1800-talen 
utgjorde den ojämförligt största delen av den samlade skattebördan på lands-
bygden. Det unika med den valda lösningen var att kronan tilldelade skatteme-
del till löntagare som själva skulle uppbära dem från bönderna.9 Janne Back-
lund betonar istället att den sena 1600-talsstaten nått en sådan utvecklingsnivå 
att ett landsomfattande och homogent system nu blev möjligt att bygga upp. 
Detta underlättades av att skatterna i Sverige vilade på enskilda hemman och på 
så sätt var lättare gripbara för staten. I Östeuropa var som jämförelse godsen 
sammanslagna och lagda under huvudgårdsdrift, medan större kollektiv gemen-
samt svarade för skatterna längre västerut på kontinenten.10 

Jan Lindegren har angivit ett par karakteristika för den typ av statsformation 
som indelningsverket kan sägas vara sprunget ur. Han menar att det var ett 
samhällsekonomiskt system som i huvudsak baserades på agrar produktion, där 
den huvudsakliga motsättningen gick mellan ett skikt av exploaterande feodal-
herrar och exploaterade bönder. Dessa karaktäristika menar han gör det möjligt 

                                                      
6 Backlund, 1993, s. 23, Fredriksson, 1997, s. 12, Ericson, 2002, s. 30. 
7 Nilsson, 1989, 153, Backlund, 1993, s. 16, Fredriksson, 1997, s. 12. 
8 Backlund, 1993, s. 25–26. 
9 Fredriksson, 1997, s. 12 och 63. 
10 Backlund, 1993, s. 16 och 19. 
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att bestämma samhället som feodalt. Däremot var det en ny typ av feodalism 
där staten intagit en ny roll och påtagligt ingrep i samhällslivet.11 

Pär Frohnert menar att den kanske mest träffande beskrivningen av denna 
samhällsordning är senfeodalism. Med detta menar han en uppsättning särdrag 
som de flesta europeiska länder uppvisade från 1500-talets andra hälft till 1700-
talets slut. Det mest centrala kriteriet i ett sådant samhälle var ”[…] att staten 
har övertagit en väsentlig del av omfördelningen av samhällets överskott genom 
skattesystemet, men med bibehållna produktionsförhållanden”.12 Det rörde sig 
med andra ord om ett nytt sätt att organisera tillägnelsen av ett gammalt eko-
nomiskt systems överskott. Perry Anderson betraktar på liknande sätt staten 
som ett renoverat och förnyat instrument för feodalt herravälde.13 Även Martin 
Linde ansluter sig till en liknande tolkning. Även han ser staten som sätt att 
stärka den maktägande elitens dominans, något som han menar kom till uttryck 
i att det var godsägarna och ämbetsmännen som främst åtnjöt kungamaktens 
utdelade privilegier och löner.14 Indelningsverket – och i synnerhet löneindel-
ningsverket – tycks passa väl in som ekonomiskt omfördelningsinstrument 
inom ramen för ett senfeodalt samhällssystem. Systemet hade därmed implikat-
ioner som gick vida utöver den militära organisationen. 

Det yngre indelningsverket hade få egentliga motsvarigheter utomlands vid 
denna tidpunkt och dess tillkomst uppvisade ur vissa centrala aspekter högst 
motsägelsefulla drag.15 Medan centralmakten under trycket av långvariga krig 
under 1500- och 1600-talen, befann sig under stark centralisering, hade Sverige 
under 1600-, 1700- och delar av 1800-talet ett decentraliserat avlönings- och 
skattesystem. De skatter som i många andra stater först skulle betalas in till 
statskassan av skattebetalarna, betalades i Sverige direkt, huvudsakligen in na-
tura, till statens indelta tjänare. Åtminstone ytligt betraktat förefaller systemet 
ha haft ganska lite att göra med processer som gick i riktning mot alltmer cent-
raliserade resurssystem. 

Förklaringen till den skatte- och avlöningstekniska lösning som indelnings-
verket utgjorde brukar anges vara det som den svenska ekonomin då huvudsak-
ligen producerade, nämligen jordbruksprodukter. Staten efterfrågade pengar, 
medan ekonomin alltjämt dominerades av produktion av livsmedel och andra 
naturaprodukter. Central uppbörd av naturaskatter var emellertid ett opraktiskt 
företag. En lösning som byggde på decentralisering och indelning blev därför 

                                                      
11 Lindegren, 1992a, s. 4–5. 
12 Frohnert, 1993, s. 4. Ett synonymt begrepp till senfeodalism är organiserad feodalism. För 

detta, se Dahlgren och Stadin, 1990, s. 5. 
13 Anderson, 1994, s. 18. 
14 Linde, 2000, s. 13. 
15 Det saknas förvisso inte exempel på likartade decentraliserade lösningar tidigare i historien. 

Däremot var avlöningssystem som bygger på indelningsförfarande sällsynta om såväl den sena 
tidpunkten för dess införande som den skala som systemet fick i Sverige tas i beaktande. För detta 
se Backlund, 1993, s. 19–20. 
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smidigare.16 Införandet av indelningsverket innebar specifikt för dess löntagare 
att staten delegerade problemet med att omvandla naturaprodukter till kontan-
ter till statstjänarna. Utöver detta vältrades den risk som skattebetalarnas even-
tuella betalningsoförmåga utgjorde över på statstjänarna.17 

Även i andra avseenden ter sig systemet som tvetydigt. Stellan Dahlgren skil-
jer i en teoretisk diskussion om skatternas utformning mellan direkt och indirekt 
skatteexploatering. Kännetecknande för direkt skatteexploatering menar han vara 
när en klass eller grupp helt eller delvis kontrollerar skattesystemet och uppbär 
skatterna för egen räkning utan motprestationer till staten. Som direkt skatteex-
ploatering räknar han också sådana fall då en motprestation förvisso är bestämd, 
men där möjligheter finns att på avgörande sätt påverka antingen motprestat-
ionens eller de uppburna inkomsternas omfattning. Ytterligare ett kriterium på 
direkt skatteexploatering är, menar Dahlgren, att den som uppbär skatterna 
representerar statsmakten och uppbär dem på dess vägnar. Indirekt skatteexplo-
atering kännetecknas istället av att den dominerande klassen eller gruppen inte 
själva erhåller skatteintäkterna, men att skattesystemets utformning som sådant 
ökar deras inkomster. Ett annat kännetecken för indirekt skatteexploatering är 
att de som drar nytta av skattesystemet uppträder som privatpersoner. Dahlgren 
poängterar dock att de två idealtyperna i praktiken är svåra att särskilja.18 

Frågan är då hur det indelta lönesystemet passar in i Dahlgrens mall. Relation-
erna inom indelningsverket kan förvisso beskrivas som feodala, men löntagarna 
var här inte ränteägare i samma bemärkelse som innehavare av frälsejord. De in-
delta löntagarna kunde inte själva påverka räntans storlek efter eget gottfinnande 
och deras möjligheter att av- och tillsätta åbor på skattehemmanen var begrän-
sade.19 Indelningsverket som feodalt tillägnelsesystem var således försett med be-
tydande inskränkningar. Löntagarna uppbar heller inte skatterna utan motprestat-
ioner till staten. Ett lönesystem förutsätter ju närmast per definition att någon 
form av prestation faktiskt föreligger, även om den ibland kan ha varit av mindre 
omfattning. Utöver de intäkter som tillhandahölls genom skattesystemet skulle en 
del av lönemedlen produceras av löntagarna själva på de boställen som kronan 
upplåtit åt dem under deras tid som befattningshavare. Indelningsverket tycks 
långtifrån vara en idealtypisk organisation för direkt skatteexploatering. Istället 
framstår det snarare som ett slags hybrid. 

Hitintills kan därmed sägas att indelningsverket uppvisade ett antal såväl ge-
mensamma som särskiljande drag i förhållande till såväl det allmänna europe-
iska statsformeringsförloppet som till teoribildningen kring feodala tillägnelsesy-
stem. Etablerandet av enväldet, möjliggjort av reduktionen på 1680-talet och 
införandet av en redan i fredstid stående armé passar väl in i det allmäneurope-

                                                      
16 Backlund, 1993, s. 19. 
17 För en sådan tolkning, se Loit, 1975, s. 237 och Thisner, 2007, s. 45. 
18 Dahlgren, 1982, s. 442–450, Dahlgren och Stadin, 1990, s. 3. 
19 Herlitz, 1974, s. 160–161, Backlund, 1993, s. 18. 
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iska mönstret. Den decentraliserade lösningen, med drag som ytligt betraktat 
mer påminner om ett mikrolänsväsen, ter sig i förstone som ett ”feodalt återfall” 
i centraliseringens tidevarv. Som tillägnelsesystem betraktat, är det å andra sidan 
svårt att beteckna indelningsverket som ett helt igenom feodalt system, annat än 
ur den aspekten att systemet vilade på agrar produktion, med en skiljelinje dra-
gen mellan skattebetalande bönder och en klass med anspråk på deras räntor. 
Indelningsverkets räntetagare var belagda med restriktioner i en sådan utsträck-
ning att frågan är befogad att ställa huruvida termen feodalism – annat än i en 
urvattnad betydelse – egentligen är särskilt träffande. Indelningsverket tycks 
därmed hamna mellan olika stolar. För att dessa drag tydligare skall komma i 
dagen, måste systemets beståndsdelar, de villkor de var förbundna med och de-
ras omfattning närmare uppmärksammas. 

Indelningsverkets huvudkomponenter 

Under 1600-talets två sista decennier fick armén den huvudsakliga struktur och 
storlek som den kom att ha fram till 1809. År 1697 bestod den indelta armén av 
11 kavalleriregementen, två dragonregementen (beridet infanteri), 21 infanterire-
gementen samt ett fristående kompani, totalt 34 regementen.20 Hela den 
svenska armén var dock inte indelt. Fortifikationen, artilleriet, livdrabantkåren 
och en handfull infanteriregementen samt så småningom arméns flotta var av-
lönade kontant.21 

Det yngre indelningsverket bestod av flera delsystem. För det första fanns ett 
civilt och ett militärt indelningsverk. Nästan alla civila ämbetsmän på lokal och 
regional nivå fick sina löner genom det civila indelningsverket.22 Det militära 
indelningsverket var emellertid med god marginal det största av de två.23 I snä-
vare bemärkelse bestod det militära indelningsverket av två delar, nämligen 
rusthållet och befälets indelning. I denna studie är det befälets indelning som 
kommer att stå i centrum. 

Rusthållet var en underhålls- och rekryteringslösning för kavalleriets och dra-
gonernas hästar och ryttare. Systemet präglades av vissa särskilda krav, inte 
minst eftersom beridna förband var dyrare att sätta upp än infanteri. Tidigare 
förekom dessutom att självägande bönder betalade för häst och utrustning och 
sedan själva red som ryttare. Problemet med en sådan lösning var att om rytta-
ren stupade, var det svårt att få fram en ersättare. Gården därhemma löpte också 
risk att förfalla, varvid kronan också gick miste om skatteintäkter. Strävan var 

                                                      
20 Nilsson, 1988, s. 104. 
21 Wirilander, 1964, s. 13, Artéus, 1982, s. 234, Nilsson, 1988, s. 103. 
22 Frohnert, 1993, s. 74–75, Fredriksson, 1997, s. 13, Ericson, 2002, s. 40. 
23 Fredriksson, 1997, s. 63. 
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därför att separera ryttaren från underhållet av densamme, så att nya ryttare 
kunde sättas upp allteftersom förbandet fick förluster.24 

Den centrala figuren var alltså inte ryttaren, utan rusthållaren som hade an-
svaret för att underhålla en ryttare, häst och stå för utrustning och lön, men 
helst alltså inte själv skulle tjänstgöra i fält. Rusthållaren skulle också hålla med 
ett ryttartorp som var en del av ryttarens lön. Medel för detta fick rusthållaren 
från avkastningen från ett så kallat rusthållshemman, vilket vanligen var en gård 
med god bärighet. Räntan från detta hemman betalades inte som skatt, utan 
hade vikts för att fullgöra rustningsprestationen. Denna angavs som ett nomi-
nellt belopp, benämnt rustränta. Som hjälp för att rusthållet skulle komma upp 
i det fastställda ekonomiska underlaget fick rusthållaren i regel också räntor från 
andra, vanligen mindre gårdar, så kallade augmentshemman.25 

Som skatteteknisk konstruktion är rusthållen intressanta såtillvida som vissa 
bönder, i egenskap av rusthållare fick status som räntetagare, då de uppbar 
augmentshemmanens ränta. Augmentsbonden stod i regel på samma sociala 
nivå som rusthållsbonden, men genom indelningsverket kom de att få olika 
roller, där den ene blev räntegivare och den andre blev räntetagare.26 Den gene-
rella konflikten i feodala system brukar utpekas som den mellan räntebetalande 
bönder och en tillägnande feodalklass. I rusthållsorganisationen kommer där-
med ett slags undantag från denna generella ordning i dagen. Ett rätt så omfat-
tande undantag, skall det visa sig. 

Det fanns nämligen sammanlagt mellan 12 000 och 13 000 rusthåll i Sverige 
och Finland vid 1700-talets början, varav omkring 40 procent återfanns i den 
östra rikshalvan. En uppskattning som gjorts pekar på att omkring 16 procent 
av rikets mantal utgjordes av rusthållsjord (augmentshemman oräknade) kring 
år 1700. Eftersom det ibland fanns fler än en ägare av ett rusthåll, har bedöm-
ningen gjorts att något mer än 20 000 personer var rusthållare i riket.27 Rust-
hållet var därmed det militära indelningsverkets enskilt största komponent. 

Infanteriets soldater räknades i snävare bemärkelse inte till indelningsverket, 
utan till det ständiga knektehållet. Av tradition har de ändå kallats för indelta 
soldater. Emellertid hade dessa soldaters lönevillkor mycket gemensamt med de 
övriga kategorierna inom det egentliga indelningsverket; nämligen att deras lö-
ner i hög utsträckning utgick in natura och att underhållet av dem skedde i en 
decentraliserad organisation. Grunden i det ständiga knektehållet var ett kon-
trakt som kronan slutit med varje landskaps allmoge, där varje landskap skulle 
rekrytera och underhålla ett infanteriregementes soldater, vanligen 1 200 man, 
fördelade på åtta kompanier om 150 knektar i varje. Det ständiga knektehållet 
organiserades i rotar som bestod av ett antal hemman. Varje rote hade ansvar 

                                                      
24 Ericson, 2002, s. 41. 
25 Backlund, 1993, s. 31–33, Fredriksson, 1997, s. 14 och 18. 
26 Backlund, 1997, s. 32–33. 
27 Backlund, 1997, s. 35–36. 
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för att rekrytera och underhålla en soldat. Ett av dessa hemman utsågs till rote-
hemman, till vilket vanligen knektens soldattorp förlades. Vissa hemmanstyper 
var befriade från roteringen, exempelvis rusthållshemman, länsmanshemman, 
postbönders hemman och sätesgårdar. Till det ständiga knektehållet hörde 
också stora delar av flottans båtsmansorganisation.28 

Totalt fanns det enbart för armén omkring 25 000 soldater inom det ständiga 
knektehållet kring år 1700, varav omkring 30 procent av dem var hemmahö-
rande i den östra rikshalvan.29 Särskiljande vid en jämförelse mellan Sverige och 
de huvudsakliga förhållandena i övriga Europa, var att värvningen av krigsmak-
tens manskap i hög utsträckning sköttes av bönderna efter det att det ständiga 
knektehållet införts.30 

Soldatförsörjningssystemet visade sig under stora nordiska kriget vara i högsta 
grad töjbart. För att få fram fler soldater än vad som ursprungligen medgavs un-
der konflikten, sattes så kallade tre-, fyr- och femmänningsregementen upp. Ett 
tremänningsregementes soldater rekryterades genom att tre rotar eller rusthåll gick 
samman och utöver de ordinarie soldaterna eller ryttarna, tillsammas satte upp 
ytterligare en. Då ett tremänningsregemente sattes upp ökades således bördan från 
en till 1,33 soldater per rote eller rusthåll. Därutöver tillämpades även andra extra-
ordinära metoder för att möta behovet av soldater, metoder som närmast grän-
sade till den tidigare avskaffade utskrivningen. Under slutet av kriget, efter Karl 
XII:s återkomst från Stralsund, skedde i praktiken en total brytning med de prin-
ciper som indelningsverket och det ständiga knektehållet byggde på. I själva ver-
ket var då den äldre ordningens tvångsvärvningar och utskrivningar åter igen i full 
användning.31 Dessa åtgärder måste ses i ljuset av att stora nordiska kriget varade i 
närmare två decennier och hade en omfattning som få kan ha förutsett på 1680-
talet.32 Det ständiga knektehållet och rusthållet kunde tillsammans sätta upp om-

                                                      
28 Fredriksson, 1997, s. 14–15, Ericson, 2002, s. 41, 46–50. För den indelta krigsmaktens orga-

nisation, se Nilsson, 1988, s. 104. De delar av båtsmanshållet som inte var roterade (uppsatta inom 
det ständiga knektehållet), fanns i Blekinge och södra Möre härad och var indelade på ett sätt som 
mycket påminde om rusthållen, Ericson, 2002, s. 64. 

29 Backlund, 1993, s. 35. Antalet indelta och roterade båtsmän tillhörande flottan uppgick till 
omkring 10 000, för detta se Ericson, 2002, s. 65. 

30 Det faktum att bönderna – via rotarna – nu skulle vara ansvariga för soldatrekryteringen 
och inte själva vara föremål för de tidigare hatade utskrivningarna var emellertid inte en reform 
som var helt främmande från tidigare förhållanden. Då utskrivning tillämpats hade allmogen på 
vissa ställen – i synnerhet i Österbotten – använt sig av ett system med ersättningskarlar, vilket de 
facto var ett bondedrivet värvningssystem före det ständiga knektehållets inrättande. I Österbot-
ten var det pengar från tjärbränning som gjorde det möjligt för bönderna att leja ersättningskarlar 
bland de obesuttna. Detta är också en central anledning till att Österbottens infanteri blev roterat 
så sent som 1733, där ett fungerande system utan utskrivning redan fanns, för detta se Villstrand, 
1992, s. 228–244. 

31 Hekscher, 1936, s. 292–294. 
32 Hekscher påpekar dock att man även tidigare fört krig med lång tidsutdräkt, varför stora 

nordiska kriget enligt hans mening inte kan ses som ett undantag, Hekscher, 1936, s. 292–293. 
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kring 38 000 soldater och ryttare. Enbart förlusterna under stora nordiska kriget 
beräknas till omkring 200 000 man.33 

Indelningsverkets andra centrala del var ett lönesystem, ibland kallat befälets 
indelning. Det är detta som står i fokus för denna studie. Systemet omfattade 
samtliga officerare, underofficerare och civil-militära ämbetsmän vid kavalleriets 
och infanteriets indelta regementen. De indelta lönerna bestod av åtminstone 
två komponenter. Den första var ett boställe, en gård som skulle bebos och helst 
också brukas av indelningshavaren och vars avkastning utgjorde en del av lönen. 
Till bostället hörde ett så kallat karaktärshus, en tjänstebostad vars storlek och 
övriga prakt var anpassad efter innehavarens rang. Ett översteboställes huvud-
byggnad kunde anta en större herrgårdsbyggnads proportioner, medan de lägre 
officerarnas mangårdsbyggnader hade mer beskedliga proportioner. 

Den andra komponenten bestod av räntor från särskilda till indelningen an-
slagna hemman. Räntorna utgick vanligen i naturapersedlar. Till räntorna, vars 
sammansättning varierade med regionens produktionsförutsättningar, tillkom 
för många löntagare vanligen också kronotiondespannmål.  

Ju högre grad indelningshavaren hade, desto större areal, mer ståndsmässigt 
boende och större räntevolymer kom han i åtnjutande av. Löntagaren hade sin 
indelning så länge han innehade sin tjänst. När han blev befordrad eller tog av-
sked var han således tvungen att flytta.34 

Med utgångspunkt i indelningsverkets organisation, så som den såg ut under 
1690-talet, kan konstateras att det vid de 34 regementena fanns löneutrymmen 
för omkring 790 officerare och 1 290 underofficerare med indelt lön.35 Av hela 
den svenska arméns officerare var omkring 60 procent av officerarna och un-
derofficerarna avlönade genom indelningsverket vid 1700-talets mitt.36 

Liksom för det ständiga knektehållets och rusthållets vidkommande, kom det 
stora nordiska kriget att innebära ett slags undantagsperiod för löneindelnings-
verket. Den stående armén räckte då inte till för att fylla det behov av förband 
som konflikten krävde. Under kriget bestod den svenska armén av närmare 100 
regementen, varav omkring 60 procent upplöstes efter krigets slut.37 De flesta 
av den krigstida arméns officerare, underofficerare och civil-militära ämbetsmän 
avlönades således inte genom indelningsverket. 

Freden i Nystad 1721 innebar att ett infanteriregemente och ett kavallerire-
gemente inte längre kunde ställas upp till full styrka på grund av att delar av 

                                                                                                                             
Istället ser han dessa åtgärder snarast som ett belägg för att indelningsverket och det ständiga 
knektehållet som sådana var otillräckliga lösningar. 

33 Ericson, 2002, s. 89–92. För förlusterna under kriget se, Lindegren, 1992b, s. 180. 
34 För detta se exempelvis Holm, 1935, s. 62–73 och Fredriksson, 1997, s. 18. 
35 Nilsson, 1988, s. 107. 
36 Thisner, 2007, s. 46. Relationen indelta löntagare förblir densamma om underlaget vidgas 

till att även gälla underofficerarna, för detta se Artéus, 1982, s. 184. 
37 Nilsson, 1988, s. 125. 
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deras rotar, rusthåll och indelningar hamnade på fel sida om den nya gränsen. I 
gengäld lades 1733 Österbottens infanteriregemente till indelningsverket.38 Om 
de 34 regementen som 1697 års organisation omfattade används som utgångs-
punkt och det totala antal indelta löntagare vid ett infanteriregemente används 
som schablon, kan konstateras att det militära löneindelningsverket omfattade 
omkring 3 800 löneindelningar av olika storlekar, alltifrån regementsmusikan-
ternas till överstarnas.39 

Även om rusthållen var tre till fyra gånger fler än de militära löneindelning-
arna, hanterade vissa av den senare kategorins indelningar betydligt större 
summor. Sett utifrån de totala resursvolymer som kanaliserades genom rusthål-
let, respektive det militära löneindelningsverket, var skillnaderna mellan de båda 
systemen således något mindre än vad antalet indelningar och rusthåll anty-
der.40 När därtill läggs att rusthållarna skulle använda sina medel för att fullgöra 
en skyldighet och inte lyfta dem som personlig lön, framstår tydligt att lönein-
delningsverket var ett renodlat omfördelningssystem, inom vilket skattebeta-
lande bönder i regel avlönade ståndspersoner. 

Det militära löneindelningsverkets kronologi 

Berndt Fredriksson pekar ut fyra faser i det yngre indelningsverkets tvåhundraå-
riga historia. Den första fasen betecknar han som uppbyggnadsfasen under 
1680- och 1690-talen, medan den andra fasen präglades av stora störningar i 
samband med stora nordiska kriget och åren omedelbart därefter. Den tredje 
fasen, då indelningsverket hade bäst förutsättningar att fungera i enlighet med 
ursprungsintentionerna, omfattade 1720-talet fram till 1800-talets början. Under 
denna period, menar Fredriksson, hade systemet fullt ut genomförts och funge-
rade som ett effektivt sätt att rekrytera, underhålla och avlöna krigsmakten på. 

                                                      
38 Petander, 1973, s. 32–35. 
39 Beräkningen bygger på antalet löneindelningar vid ett infanteriregemente, multiplicerat 

med 34 regementen. För antalet löneindelningar vid ett infanteriregemente, se KrA, Indelnings-
verk och jordeböcker, vol. 73 (Upplands regemente 1780) och vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). 

40 En överslagsberäkning, utgående ifrån att den genomsnittliga rusträntan var 62,5 daler silver-
mynt i Fellingsbro socken efter 1686 års revideringar, multiplicerat med 12 500 rusthåll, ger en total 
nominell summa om omkring 800 000 daler silvermynt. För rusträntans storlek i Fellingsbro socken 
vid denna tidpunkt, se Backlund, 1993, s. 54. Rusträntan varierade dock i olika områden och kan 
möjligen ha legat i det övre spannet i Fellingsbro. Fredriksson anger den till 40 daler silvermynt i 
Närke, vilket med detta mått som bas skulle ge 500 000 daler silvermynt. För rutsräntan i Närke, se 
Fredriksson, 1997, s. 14. Motsvarande nominella tal för befälets indelning skulle, återigen högst 
överslagsvis beräknat, ligga på runt 300 000 daler silvermynt, utgående ifrån löneindelningarnas 
storlek vid ett infanteriregemente som bas (reserv- och beneficiehemman oräknade), multiplicerat 
med 34 regementen. För de nominella resursvolymer som löneindelningarna vid ett indelt infanteri-
regemente hanterade, se exempelvis KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 73 (Upplands rege-
mente 1780) och vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). Summorna blir med sådana beräkningsme-
toder högst ungefärliga; här räcker det dock att konstatera att rusthållets nominella värden totalt var 
mellan två och tre gånger så stora som det militära löneindelningsverkets. 
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Den sista fasen, avvecklingsfasen utgjordes slutligen av återstoden av 1800-
talet.41 Även Backlund framhåller 1700-talet som indelningsverkets ”storhets-
tid” och ”höjdpunkt”.42 

Redan 1813 års regementsreform innebar en relativ tillbakagång för den in-
delta löneformen. De indelta regementenas storlek ökades i samband med orga-
nisationsförändringen – infanteriregementena med hela 50 procent – men de 
nya officers- och underofficerstjänsterna avlönades med kontanta löner.43 Löne-
revisionen 1833 utgjorde för officerarnas och ytterligare några löntagares del en 
viktig milstolpe i lönesystemets avveckling. I samband med denna reform redu-
cerades antalet löntagare som skulle avlönas med boställen. De övriga skulle 
utarrenderas på 30-åriga arrendeperioder.44 

Lars Ericson har undersökt Södermanlands regementes ekonomi med hjälp 
av två nedslag, nämligen år 1790 och 1840. Han konstaterar att regementets hu-
vudsakliga intäkter 1790 stammade från indelningsverket – framförallt var det 
officerarnas löner som stod för en stor del av kostnaderna. Emellertid steg ande-
len statsanslag och var 1840 så hög att han finner det befogat att ifrågasätta om 
man i finansiellt hänseende verkligen kan beskriva regementet som indelt. Re-
gementets intäktsstruktur påminde då snarare om ett värvat förband.45 

Från omkring 1870 utgick grundskatterna i pengar, varvid praktiken med att 
betala skatt in natura definitivt försvann och 1875 bestämdes att samtliga officerare 
skulle avlönas kontant, varvid systemet med boställen slutgiltigt var avskaffat.46 
Löneregleringen 1833 och den efterföljande utvecklingen, röjer därmed ett sam-
hälle som i högre grad än 1680-talets Sverige baserades på penninghushållning. 

Med detta sagt finns det mycket som pekar på att perioden 1721–1833 är den 
mest intressanta om man vill undersöka hur indelningsverket som lönesystem 
ursprungligen var tänkt att fungera. Från och med 1813 var dess relativa betydelse 
sjunkande. Efter 1833 befann det sig därutöver under avveckling. Under stora 
nordiska kriget verkade det å andra sidan under så extraordinära förhållanden att 
det är tveksamt om det då ens är möjligt att tala om indelningsverket som grun-
den i arméns avlöningssystem. Därmed inte heller sagt att Fredrikssons prognos 
om systemets funktionssätt under denna period verkligen bekräftats. Faktum är 
att några mer omfattande undersökningar av hur löneindelningsverket fungerat i 
praktiken ännu inte finns, något som är anmärkningsvärt då systemet hanterade 
stora resursvolymer och var av stor betydelse som statlig omfördelningsmekanism. 
Mycket av den forskning som utförts, har gjorts med normativa källor som 

                                                      
41 Fredriksson, 1997, s. 61. 
42 Backlund, 1993, s. 35. 
43 Nilsson, 1988, s. 122–123. 
44 Fredriksson, 1997, s. 21, Gerhardsson, 1997, s. 75, Ericson, 2002, s. 134–135. 
45 Ericson, 1989, s. 101–102. 
46 Dahlgren och Stadin, 1990, s. 84, Fredriksson, 1997, s. 21. 
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grund.47 Hårdraget vet vi därmed mer om hur det skulle fungera, än om hur det 
de facto fungerade. 

Tidigare forskning: det yngre indelningsverket och framväxten 
av en ny ekonomisk ordning  

Grunden för det yngre indelningsverket lades således under 1600-talets sista 
decennier. Systemets varaktighet blev mycket lång. Av den anledningen är de 
ekonomiska förändringarna som ägde rum i såväl Sverige som i andra områden i 
Europa under undersökningsperioden av intresse. En central sådan utgörs av 
den agrara revolutionen. Denna innebar inte minst kraftiga produktionsök-
ningar inom jordbruket. Mellan åren 1720 och 1815 ökade spannmålsprodukt-
ionen i Sverige med omkring 75 procent. Under 1700-talets första hälft var Sve-
rige alltjämt beroende av importerad spannmål från länderna runt Östersjön, 
medan landet ett sekel senare istället uppträdde som spannmålsexportör.48 

Kännetecknande för utvecklingen var att den präglades av en såväl kvantita-
tiv som en kvalitativ förändring av jordbruket, en ökad arbetsdelning, men 
också av stigande befolkningstal och en ökad social skiktning. Jordbruket för-
ändrades inte minst genom en utökning av åkerarealen och så småningom också 
av ökade avkastningsgrader. Förloppet var emellertid inte enhetligt utan tog sig 
olika uttryck i skilda landsändar och gick i olika hastigheter.49 

En viktig aspekt av processen var som nämnts en befolkningsökning. Tidi-
gare perioder av långvarig demografisk tillväxt åtföljdes vanligen av sjunkande 
levnadsstandard, eftersom produktionen inte ökade i samma takt. Befolknings-
tillväxten under 1200- och 1500-talen följdes av kriser under 1300- och 1600-
talen, då folkmängden stagnerade eller till och med minskade. Vid mitten av 
1700-talet inleddes ytterligare en sådan demografisk tillväxtperiod och liksom 
tidigare innebar även denna en inledningsvis sjunkande levnadsstandard. Från 
och med omkring 1800 stegrades produktionen per capita. 1800-talets kraftiga 
befolkningsökning i kombination med en stigande levnadsstandard avviker så-
ledes från tidigare skeden.50 

Den agrara revolutionen brukar betecknas som ett viktigt skede i övergången 
från ett äldre feodalt samhälle till ett modernare kapitalistiskt. Viktiga aspekter av 
detta var klarare definierade egendomsrättigheter och arrendeförhållanden som 
tillät att jordbrukare kunde ackumulera ett överskott. Tillsammans med större 
avsättningsmöjligheter möjliggjorde detta en ökad ekonomisk specialisering och 
en ökad marknadsintegration. Myntets baksida var att produktionsmedlen samla-
des i färre händer. Konsekvensen blev en ökad social stratifiering inom bondeklas-

                                                      
47 För en liknande ståndpunkt se även Fredriksson, 1997, s. 13. 
48 Magnusson, 1999, s. 183–186, 209, Ulväng, 2004, s. 15. 
49 Isacson, 1979, s. 9–10, Backlund, 1993, s. 9, Gadd, 2000, s. 14, Ulväng, 2004, s. 16–17. 
50 Gadd, 2000, s. 12–13, 194–195. 
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sen.51 Som ett exempel på detta kan nämnas att antalet obesuttna trefaldigades 
mellan 1750 och 1830, medan antalet besuttna bönder var oförändrat.52 

Den agrara revolutionens betydelse framstår i detta sammanhang som särskilt 
intressant om den relateras till grundskattesystemet som i allt väsentligt var kär-
nan i indelningsverket.53 I samband med indelningsverkets införande fixerades 
nämligen skatterna. När jordbruksproduktionen ökade inom ramen för ett så-
dant skattesystem, kom räntan på grund av den stigande produktionen att stag-
nera.54 Gadd exemplifierar resonemanget med ett hemman som år 1700 produ-
cerade 100 tunnor spannmål. Ett sekel senare hade produktionen stigit till 180 
tunnor spannmål, men gården skulle alltjämt betala samma grundskatt.55 

En del av grundskatterna var därutöver satta i pengar. Eftersom stora delar av 
1700-talet präglades av inflation kom dessa skatter inte bara att stagnera, utan 
faktiskt att minska. Gadd lyfter i detta sammanhang fram Skåne som ett exem-
pel på ett landskap där i princip hela räntan var satt i pengar. En konsekvens av 
detta menar Gadd vara att officerare och ämbetsmän med indelta löner fick en 
reallönesänkning, eftersom de inte kompenserades för inflationens effekter på 
de indelta lönernas penningdel.56 

Ytterligare en grupp potentiella förlorare inom indelningsverket som Gadd pe-
kar ut, var rusthållarna, i synnerhet de i Skåne. Deras rustningsskyldighet finansi-
erades ju delvis av penningräntor från andra hemman som i varierande grad ur-
holkades, medan rustningsskyldigheten däremot bestod. I Skåne, där rusthållarna 
utgjorde en förhållandevis stor del av bönderna och där räntorna utgjordes av 
pengar bör situationen ha varit svårare än på andra orter.57 Mats Olsson visar att 
det finns fog för en sådan misstanke, då rusthåll i Skåne såldes för omkring 
15 procent lägre priser än övriga skattehemman vid 1800-talets mitt, trots att skat-
tehemmanen där fick extra pålagor i form av rotering från år 1811.58 

En del av den agrara revolutionen var omfattande nyodlingar och produkt-
ionsökningar. Eftersom skatterna var fixerade fick detta till följd att de skattskyl-
diga bönderna fick behålla en allt större del av sitt producerade överskott. Detta 

                                                      
51 För detta se Winberg, 1975, passim, särskilt s. 16–31 och 268–270. 
52 Gadd, 2000, s. 13–14, 194–195. 
53 I kapitel 3 beskrivs skattesystemet mer utförligt. 
54 Herlitz, 1974, särskilt s. 272–273 och 360. 
55 Gadd, 2000, s. 195–196. För detta se även Backlund, 1993, s. 27. 
56 Gadd, 2000, s. 195–197. För penningräntornas bristande inflationsskydd, se också Olsson, 

2005, s. 32 och Backlund, 1993, s. 27. 
57 Gadd, 2000, s. 196, Olsson, 2005, s. 160. 
58 Olsson, 2005, s. 162. Bilden behöver däremot inte ha varit lika mörk i andra områden där 

rusthållens räntor utgick i annan form. Till saken hör också att en del rusthålls bördor minskade i 
samband med att hela eller delar av vissa kavalleriregementen gjordes om till infanteriförband 
efter Gustav III:s ryska krig 1788–1790. För detta se exempelvis Nilsson, 1988, s. 105.  
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ledde i sin tur till stigande jordpriser. Mellan omkring år 1700 och år 1800 åtta-
faldigades priset – med spannmål som prismått – på skattejord.59 

Men det finns ytterligare anledningar att misstänka att det indelta lönesyste-
met utvecklades i en annan riktning än vad som från början avsetts och som 
mer indirekt hade en koppling till den agrara revolutionen. Som framgått ut-
gjorde hemmansräntor en del av lönen. Dessa var satta i såväl pengar som natu-
rapersedlar. I synnerhet en av dessa brukar utpekas som särskilt förmånlig under 
1700-talet, nämligen spannmål. 

Spannmålspriserna steg från 1500-talets mitt, men planade sedan ut kring 
mitten av 1600-talet. Från mitten av 1500-talet till mitten av 1600-talet hade 
den framväxande statens skattebas på detta sätt vidgats. Astrid Hegardt noterar 
att många av de extraskatter som infördes under denna period förvandlades till 
att bli stående skatter, något som inte i samma utsträckning gällde de extraskat-
ter som infördes under 1600-talets andra hälft. Inte förrän några decennier in på 
1700-talet vände spannmålskonjunkturerna uppåt igen, denna gång utan att 
skatterna justerades uppåt.60 Som framgår sammanföll de gynnsamma spann-
målskonjunkturerna med perioder som präglats av befolkningstillväxt. I så 
måtto fanns en koppling mellan stigande befolkningstal och ökande spann-
målspriser. De högre priserna på spannmål utgjorde i sin tur incitament för 
bönderna att odla upp mer mark för spannmålsodling. Det yngre indelnings-
verket infördes således under en period då spannmålspriserna planat ut. Dess 
”storhetstid” inföll däremot under en period av stigande spannmålspriser. 

Gunnar Artéus är en forskare som särskilt betonat just de ökande spannmåls-
priserna som synnerligen gynnsamma för indelta löntagare.61 Utvecklingen är 
intressant eftersom spannmålshalten i de indelta räntorna blir betydelsefull för 
ränteinkomsternas utveckling i olika indelta avlöningssystem. De löntagare vars 
räntor utgick i andra persedlar med sämre värdeutveckling, kunde ju inte kom-
pensera sig, exempelvis genom att höja räntorna. 

I diagram 1:1 visas prisutvecklingen på råg i fyra olika län i Sverige under pe-
rioden 1732–1802. 

                                                      
59 Magnusson, 1999, s. 206, Gadd, 2000, s. 197. 
60 Hegardt, 1982, s. 486–487. 
61 Artéus, 1982, s. 161–165. 
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Diagram 1:1. Medelpriset på en tunna råg (daler silvermynt) i Uppsala, 
Västerbottens, Älvsborgs och Kopparbergs län 1732–1802 
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Källa: bearbetning av uppgifter ur Jörberg, 1972, band 1, s. 133–139. 

Som framgår av diagrammet ökade under 1700-talet priset på spannmål (råg) i 
synnerhet från och med 1780-talet kraftigt. Självklart berodde ökningen till del 
på inflationseffekter. Vad som är särskilt värt att notera, är att prisökningen inte 
var jämn. Snittpriset på en tunna råg i Uppsala län och Västerbottens län ökade 
med 7,2, respektive 10,8 gånger med perioderna 1735–1739 och 1800–1802 som 
utgångspunkter.62 Medelpriset på smör ökade med samma kronologiska ut-
gångslägen med 5,4 gånger i Uppsala län och omkring 6,4 gånger i Västerbot-
tens län.63 Trenden var således generellt stigande priser, men dess närmare utse-
ende varierade mellan olika varor. 

Bilden för de indelta löntagarnas vidkommande är därmed långt ifrån enty-
dig. Å ena sidan förlorade penningräntorna till följd av inflation mycket av sitt 
värde, å andra sidan steg i synnerhet spannmålspriserna stadigt. 

I detta sammanhang är dessa priskonjunkturer relevanta när uppmärksam-
heten riktas mot de skatter som de indelta löntagarna hade som del av sina lö-
ner. Som framgått var prisökningen på spannmål förhållandevis jämn över riket. 

                                                      
62 Snittpriset på en tunna råg i Uppsala län och Västerbottens län låg på 6,5 respektive 4,3 da-

ler silvermynt under perioden 1735–1739. 1800–1802 låg det i Uppsala län på 46,7 respektive 46,5 
daler silvermynt, bearbetning av uppgifter ur Jörberg, 1972, band 1, s. 133–139. 

63 Snittpriset på ett lispund smör (8,5 kilo) i Uppsala län och Västerbottens län låg på 3,9 re-
spektive 2 daler silvermynt under perioden 1735–1739. 1800–1802 låg det i Uppsala län på 21,2 
respektive 12,7 daler silvermynt i Västerbottens län, bearbetning av uppgifter ur Jörberg, 1972, 
band 1, s. 323, 325, 327 och 329. 
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Däremot var det långt ifrån säkert att andelen spannmål var densamma för alla 
indelta löntagare. 

Tidigare forskningsståndpunkter: löntagarna, lönesystemet och 
samhället 

Hur har då tidigare forskning betraktat indelningsverket och dess löntagare efter 
det stora nordiska kriget, med andra ord då det nådde sin höjdpunkt och så 
småningom avvecklades? 

Indelningsverket och samhällsstrukturen 
Eli F. Hekscher hade en huvudsakligen negativ syn på indelningsverket. Han 
menade att den valda lösningen var alltför rigid och lämpade sig illa för den 
händelse att det skulle behöva utkämpas en längre konflikt. Därutöver var det 
finansieringssystem som organiserades under Karl XI tänkt att göra Sverige 
närmast oberoende. Detta medförde, antar Hekscher, att riket isolerades i kre-
dithänseende. Sverige hade i någon mening blivit alltför självförsörjande, vilket 
medförde att förbindelserna till centrala utländska långivare förtvinade. Därutö-
ver försvårade naturaskattesystemet en utveckling mot penninghushållning och 
utgjorde ett hinder för ekonomiska framsteg.64 Hekscher sammanfattar sitt 
omdöme om systemet på följande sätt: 

Det finns förmodligen intet land med Sveriges allmänna utvecklingsgrad som 
lika länge behållit detta system. Detta visar å ena sidan styrkan i Karl XI:s 
verk, å andra sidan i huru hög grad det vände vissa sidor av Sveriges utveckl-
ing bort ifrån de allmänt europeiska.65 

Gunnar Artéus har i Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige undersökt fri-
hetstidens Sverige utifrån frågan om samhällets militariseringsgrad. Med detta 
avser han bland annat att krigsmaktens personal hade oproportionerligt hög pre-
stige, goda materiella förmåner och stort politiskt inflytande. Ett militariserat 
samhälle är enligt Artéus sätt att se det, ett samhälle som huvudsakligen fått bland 
annat sin sociala och ekonomiska struktur väsentligen bestämd av militära ideal 
och intressen.66 Han menar att krigsmaktens andel av statsutgifterna pendlade 
mellan 60 och 65 procent.67 Vidare framstår i hans studie de indelta officerarna 
som särskilt gynnade i jämförelse med de civila ämbetsmännen.68 Artéus centrala 
resultat är att det svenska samhället, även efter det stora nordiska krigets slut och 

                                                      
64 Hekscher, 1936, s. 296–298. 
65 Hekscher, 1936, s. 298. 
66 Artéus, 1982, s. 14. 
67 Artéus, 1982, s. 97–99. 
68 Artéus, 1982, s. 156–185. 
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åtminstone fram till Gustav III:s statsvälvning 1772, tydligt präglades av militär-
statens struktur. En central del i denna ordning utgjorde indelningsverket. 

Även i andra sammanhang spelar indelningsverket för Artéus en stor roll för att 
i ekonomiskt hänseende cementera en militariserad samhällsstruktur och i övrigt 
upprätthålla en enligt honom dysfunktionell ordning. Artéus utpekar ett antal 
sådana defekter som han menar indelningsverket förde med sig. En av dem var att 
indelningsverket tog en så stor andel av statens potentiellt disponibla inkomster i 
anspråk, att det aldrig fanns tillräckligt med medel för att modernisera armén. Ett 
annat problem, menar Artéus, var att löneformen förstärkte det han betecknar 
som ”jordbrukarmentaliteten”, något som förvandlade soldaterna och officerarna 
till en militär styrka bestående av ”lantjunkare och torpare”.69 

Anledningen till att indelningsverket kunde leva kvar så länge, trots att syste-
met redan under frihetstiden blivit föråldrat, anser Artéus vara politisk. Bakom 
dess vidmakthållande stod mäktiga grupper som hade mycket att vinna på dess 
fortbestånd, såväl socialt och politiskt som ekonomiskt. Det stora problemet i 
samhällsekonomisk mening var dock att omfattande resurser bands upp, resurser 
som enligt Artéus hade kunnat användas för exempelvis utveckling av manufaktu-
rer, naturvetenskaplig forskning och utbyggnaden av undervisningsväsendet. Av-
seende systemets socio-kulturella aspekter formulerar Artéus en hypotes om att 
indelningsverket bidrog till att binda upp arbetskraft på landsbygden som annars 
kunde ha sökt sig till städerna. Systemet påverkade även adeln som han menar 
länge hade en rural karaktär i Sverige.70 I bedömningen av indelningsverket har 
Artéus ståndpunkter således vissa likheter med Hekschers. 

Martin Melkersson menar i sin tur att termen militärstat är svår att tillämpa 
på Sverige efter stora nordiska krigets slut. Han betonar istället att den frihets-
tida och gustavianska krigsmakten var ett arv efter stormaktstiden, men att de 
senare konflikterna knappast påverkade staten i en sådan riktning som 1600-
talets krig gjort. Anledningen var istället att indelningsverket var så fast rotat att 
det svårligen kunde upphävas. I denna nya ordning framstod enligt honom 
krigsmakten mer som en födkrok för indelta officerare än som en effektiv orga-
nisation för utkämpandet av krig.71 I så måtto finns åtminstone vissa likheter 
med Artéus värdering. 

Om Hekscher och Artéus betraktat indelningsverket som ett steg tillbaka, 
har bland andra Janne Backlund istället betonat indelningsverkets oavsiktligt 
progressiva konsekvenser. Backlunds huvudsyfte är att undersöka indelnings-
verkets roll i den sociala differentieringen med rusthållen som studieobjekt. 
Stödd på resonemang från såväl Lars Herlitz som Maths Isacson, menar Back-
lund att indelningsverkets roll kan ses som central i den agrara revolutionen. Då 
skatterna i samband med indelningsverkets införande låstes fast, kunde bönder-

                                                      
69 Artéus, 1989, s. 9. 
70 Artéus, 1989, s. 9–11. 
71 Melkersson, 1997, s. 48 och 50. 
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na använda ett med tiden ökande överskott till produktiva näringar. I sin tur 
ledde det ökande överskottet till en ökad efterfrågan på arbetskraft, men möjlig-
gjorde också en stigande befolkning. Det ökade överskottet medförde också att 
bönderna kunde sälja produkter på en marknad och på så sätt göra sig förtjäns-
ter.72 Tvärtemot Hekscher och Artéus som sett systemet som en hämsko för 
utveckling, har den forskningstradition Backlund kan inordnas i, betraktat in-
delningsverket som den agrara revolutionens – och i förlängningen det kapital-
istiska samhällets – högst oförutsedda barnmorska. 

Mot bakgrund av det fixerade skattesystemet och den agrara ekonomiska till-
växten, har även i andra sammanhang bedömningen gjorts att en allt mindre 
andel av samhällets totala överskott med tiden bör ha kommit militära ändamål 
tillgodo. Den agrara revolutionen i kombination med det fixerade grundskatte-
systemet är även enligt denna uppskattning de huvudsakliga komponenterna i 
demilitariseringen av samhällets ekonomiska strukturer. Enligt en mycket grov 
uppskattning bör det ha tagit omkring 50 år för militärstatens ekonomiska 
strukturer att vittra bort, trots att dess utanverk i allt väsentligt bestod.73 Denna 
tolkning ligger därmed närmare Backlunds ståndpunkt än Artéus. 

Om det således föreligger radikalt olika uppfattningar avseende indelnings-
verkets roll för den generella samhällsstrukturen, är givetvis bedömningarna av 
de grupper som skulle tillgodogöra sig överskottet för löneändamål inte 
mindre intressanta. 

Den indelte löntagaren: mellan statstjänarroll och gentlemannatillvaro 
Sven A. Nilsson har på denna punkt sett reduktionen och indelningsverkets 
införande som en viktig brytpunkt, en reform som formade en ny tjänste-
mannaklass. Genom reduktionen och indelningsverkets reorganisering kunde 
kronan avlöna såväl adliga som ofrälse officerare och ämbetsmän. Deras löner 
var inte som tidigare några förläningar, utan kopplade till tjänsten. Nilsson be-
tecknar indelningsverkets Sverige som en militärstat med säregna, rurala drag. 
Han lyfter också fram det yngre indelningsverkets betydelse för landsortens so-
ciala utseende. Nya grupper, menar han, etablerade sig nu för lång tid framöver 
på landsbygden. Boställsinnehavarna bildade tillsammans med bland andra 
prästerskapet en alltmer betydelsefull mellangrupp. Han menar vidare att detta 
boendemönster även satte en arkitektonisk prägel på den svenska landsbygden, 
inte minst eftersom såväl prästboställen som militära boställen uppfördes efter 
särskilda typritningar.74 

Björn Asker har undersökt hur omfördelningen av makt gestaltade sig i Sve-
rige under 1600-talets andra hälft. Han konstaterar att det vid århundradets 
mitt fanns en krets storgodsägarsläkter med en gynnad ställning. I och med 

                                                      
72 Backlund, 1993, s. 9–11. 
73 Thisner, 2007, s. 322. 
74 Nilsson, 1990, s. 262–263, Nilsson, 1993, s. 56, 58. 
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statsapparatens tillväxt; etablerades emellertid ett nytt ämbetsmannaskikt, vars 
ställning var fotad i statliga ämbeten och inte i omfattande jordinnehav. Asker 
menar att denna nya ordning fick lång varaktighet.75 ”[…]ämbetsmannaskiktet 
– en produkt av statsapparatens expansion under 1600-talet – förblev i två-
hundra år det dominerande skiktet i det svenska samhället.”76 Trots att Asker i 
allt väsentligt undersökt 1600-talets förhållanden, utsträcker han således sina 
resultats giltighet ytterligare tvåhundra år. Gemensamt för både Nilssons och 
Askers uppfattningar är därmed att en ny långlivad statstjänartyp etablerades 
senast i samband med reduktionen. 

Artéus uppfattning är på denna punkt att de flesta officerare i Sverige i hu-
vudsak var att betrakta som ett slags ämbetsmän, kraftigt gynnade av det indelta 
lönesystemet. Hos Artéus levde alltså det sena 1600-talets militärstat i någon 
mening vidare, även efter enväldets fall.77 Inte minst har detta att göra med 
hans bedömning av de indelta lönerna såsom varande ytterst förmånliga och 
som verkade strukturellt cementerande.78 

Ingvar Elmroth har för sin del inte närmare undersökt det indelta lönesyste-
met, men menar inte desto mindre att karriären som indelt officer erbjöd en säker 
tillvaro med goda möjligheter till kapitalbildning, även på förhållandevis låga po-
sitioner. Detta menar han hade att göra med de indelta lönernas inflationsskydd – 
som i synnerhet i jämförelse med kontantlönerna – var betydligt bättre.79 

Den tidigare forskningens uppfattning om de indelta löntagarnas roll i jord-
bruket har i allmänhet varit positiv. Så menar exempelvis Enoch Ingers att de 
jordbrukande ståndspersonerna, till vilka han räknar boställsinnehavare i form 
av präster och officerare, under 1700-talet spelade ”en icke obetydlig roll som 
föregångsmän inom lantbruket”.80 Gunnar Artéus understryker att officerarnas 
faktiska roll i exempelvis spridandet av ny jordbruksteknik inte blivit undersökt. 
Han håller det dock för troligt att de i kraft av sina sociala positioner, sin till-
gång till kapital och sina naturvetenskapliga kunskaper, torde ha varit centrala i 
dessa sammanhang.81 Liksom Artéus framhåller Lars Ericson att de indelta lön-
tagarnas verksamhet som jordbrukare inte är särskilt väl undersökt, men håller 
det för mycket sannolikt att de spelade en viktig roll som agrara föregångsmän. 

                                                      
75 Asker, 1993, s. 84–85. 
76 Asker, 1993, s. 85. 
77 Även Nilsson menar, med stöd av Artéus, att militärstaten i någon form levde vidare efter 

enväldets fall. För detta se Nilsson, 1990, s. 268. 
78 Artéus, 1982, s. 383–384. 
79 Elmroth, 2001, s. 13–14. 
80 Ingers, 1948, s. 101. 
81 Artéus, 1989, s. 12. 
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Han tar därvidlag stöd i officerarnas engagemang i lokala angelägenheter, såsom 
upprättandet av byordningar.82  

I diskussionerna om officerarna som förgrundsgestalter finns dock ett pro-
blem. Frågan är nämligen huruvida män med officerstitel verkligen går att 
betrakta isolerat som just officerare under perioden eller om de snarare upp-
trädde som lokala godsägare och adelsmän, vilka därutöver också råkade vara 
officerare. Detta aktualiserar en diskussion om vad officersrollen egentligen 
innebar under undersökningsperioden. 

Nyare forskning om officerstjänstens sociala funktion under frihetstiden och 
det gustavianska enväldet tecknar nämligen en annorlunda bild av dessa grupper. 
I denna framhålls den militära karriärens betydelse för de övre samhällsskiktens 
förmåga att upprätthålla och reproducera sin samhällsställning. En viktig del i 
detta hade den officiella rangordningen som reglerade det sociala livet, särskilt i de 
sammanhang som ståndspersonerna rörde sig i. Som sådan kom den, vid sidan av 
ståndsordningen, att fungera som ett slags hallstämpel på ståndspersonernas offi-
ciella värde. Officerstitlar hade en framskjuten plats i detta sammanhang.83 Inte 
bara officers- eller ämbetstitelns hierarkiska höjd spelade roll för dess statusvärde, 
utan också vid vilket förband officeren tjänstgjorde. Rangregementenas officerare 
– de som tjänstgjorde vid Livgardet, Livregementet till häst och Livdragonrege-
mentet – stod på en nivå högre än motsvarande officerare vid andra förband. 
Även vapenslagen hade ett slags rangordning. Kavalleriet ansågs exempelvis finare 
än infanteriet.84 

Det statusvärde som ämbetsrangen innebar hade också ett ekonomiskt värde. 
Det främsta uttrycket för detta var det så kallade ackordssystemet, vilket innebar 
att officeren eller ämbetsmannen, för att kunna befordras var tvungen att betala 
sin företrädare en summa pengar. Att göra karriär som officer var därmed förbun-
det med omfattande kostnader. Summornas storlekar var avhängiga vid vilket 
förband karriären gjordes och vilken grad transaktionen gällde. Vid exklusiva re-
gementen, såsom det kontantavlönade Livgardet, var dessa summor mycket höga 
och vid mindre prestigefyllda förband, såsom indelta infanteriregementen (och 
förmodligen i synnerhet sådana i periferin) var de lägre. Ju högre ackordssum-
morna var, desto mer socio-ekonomiskt exklusiv blev också officerskårens sam-
mansättning. I synnerhet under 1700-talets andra hälft steg de dessutom kraftigt. 
Detta medförde att lönerna i varierande grad intecknades av räntekostnader – 
såvitt inte privat förmögenhet fanns till hands.85 

                                                      
82 Ericson, 2002, s. 137. Byordningarna reglerade byns inre angelägenheter, såsom dikning, 

väghållning och brandskydd. Ett exempel som Ericson anför rör upprättandet av en ny byordning 
i Björklinge i Uppland, där två officerare, en major och en löjtnant, var engagerade. För arbetet 
med byordningen i Björklinge, se även Ehn, 1991, s. 33. 

83 För den officiella rangordningens sociala betydelse och struktur se, Bergh, 1896, s. 11, 125–126, 
Artéus, 1982, s. 135–138, Wirilander, 1982, s. 144, 162, Larsson, 2003, s. 135, Thisner, 2007, s. 57–60. 

84 Wirilander, 1982, s. 150. 
85 Thisner, 2007, s. 119–140. 
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En förutsättning för att göra karriär som officer under 1700- och det tidiga 
1800-talet var således tillgång till ekonomiska medel utöver de som tjänsten 
tillhandahöll, antingen dessa utgjordes av privat förmögenhet i form av jord-
innehav, eller släktingar som kunde gå in och skjuta till de nödvändiga med-
len. Forskningsresultat pekar också på att en så hög andel som bortåt 
70 procent av officerarna, verksamma vid ett undersökt indelt infanterirege-
mente under perioden 1720–1800, inte tycks ha varit direkt beroende av sina 
löneinkomster. Ytterligare ett resultat är också att de därutöver förefaller ha 
blivit mer förmögna med tiden.86 

Slutsatsen är därmed att det under föreliggande undersökningsperiod inte är 
självklart att officerarna verkligen var ett nytt slags ämbetsmannaskikt som ett 
tidigare forskningsläge tecknat konturerna av. Istället förefaller det som om i allt 
väsentligt privatförmögna, jordägande aristokrater rätt snabbt fyllt leden efter 
det stora nordiska krigets slut. För många av dessa officerare tycks de indelta 
lönerna snarare ha fungerat som biinkomster till andra intäktskällor. Därmed 
inte sagt att dessa officerare tillhörde samma släkter, vars bortvittrade inflytande 
Asker studerat.87 I ekonomiskt hänseende tycks icke desto mindre många av 
frihetstidens och den gustavianska tidens officerare haft stora likheter med sina 
föregångare under 1600-talet. Kontinuiteten tycks således ha varit större än vad 
som tidigare antagits och gränserna mellan officersrollen och den som godsä-
gare, adelsman och ståndsperson var i högsta grad flytande. 

Studiens huvudfråga 

Huvudfrågeställningen för denna studie är hur fungerade det militära löneindel-
ningsverket som lönesystem under perioden 1721–1833? Som visats var indelnings-
verket en central institution, inte bara för den svenska staten utan faktiskt för 
svenskt samhällsliv överhuvud. Genom att vara ett integrerat skatte-, rekryte-
rings-, underhålls- och lönesystem, involverade indelningsverket direkt eller 
indirekt en betydande andel av de på landsbygden hemmahörande männi-
skorna. Få institutioner har – efter kyrkan – påverkat det svenska samhället i 
sådan utsträckning som det yngre indelningsverket under den tid det var i drift. 
Märkligt nog vet vi ändå förhållandevis lite om hur det fungerade i praktiken. 
Uppfattningar på området saknas inte men många av dem – i synnerhet sådana 
som avser löneindelningsverket – bygger i hög grad på antaganden, studier på 
främst normativ nivå eller undersökningar av enstaka boställen. 

                                                      
86 Thisner, 2007, s. 184–187. 
87 Från 1700-talets mitt var omkring 70 % av arméofficerarna av adlig härkomst. De stam-

made från adelsätter som introducerats under 1600- talet, såväl sådana som vunnit adelskap under 
stora nordiska kriget, som familjer som adlats vid än senare tidpunkter. Adelns återhämtning efter 
ett avbräck under stora nordiska kriget, bestod därmed av en blandning av nya och gamla ätter. 
För detta se Thisner, 2007, s. 199. 
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I detta sammanhang framstår tidsperioden 1721–1833 som den mest centrala 
att undersöka närmare, åtminstone beträffande det militära löneindelningsver-
ket. Systemet befann sig delvis fortfarande under uppbyggnad när det stora 
nordiska kriget bröt ut och under kriget präglades det av kraftiga störningar. 
Paradoxalt nog fanns förutsättningarna för att det skulle fungera i enlighet med 
ursprungsintentionerna först efter att det karolinska enväldet upphört och den 
svenska stormaktstiden var slut.  

Mycket av den forskning som rört skattesystemet, en integrerad del av indel-
ningsverket, har rört skattebetalarnas villkor. Minst lika intressant är en studie 
från räntetagarnas horisont, en grupp som av olika skäl fått stå i bakgrunden i 
den tidigare forskningen. Denna lucka har påtalats av flera forskare som inte 
minst lyft fram frågan om hur den agrara revolutionen påverkade det indelta 
lönesystemet som angelägen.88 

Frågan hur det fungerade som lönesystem blir än mer intressant då lönein-
delningsverkets särdrag närmare uppmärksammas. Det var ett decentraliserat 
och synnerligen agrart präglat system. Dess egenartade uppbyggnad reser även 
frågor som är intressanta från samhällsteoretiska utgångspunkter. Indelnings-
verkets grundvillkor ter sig i förstone som feodala; det vilade i allt väsentligt på 
agrar produktion, det var decentraliserat och innefattade i högsta grad relationer 
där delar av böndernas överskott transfererades till en grupp räntetagare. Tidi-
gare forskning har poängterat att en av den tidigmoderna statens viktigare upp-
gifter var att organisera tillägnelsen av en agrar ekonomis överskott på ett nytt 
sätt, något som gjort att man valt att tala om samhällssystemet som senfeodalt. 
Likväl var det system som indelningsverket utgjorde omgärdat av olika begräns-
ningar. Till skillnad från ägare till frälsejord hade löntagarna inte rätt att själva 
bestämma räntan. De kunde heller inte utan vidare av- och tillsätta åborna på 
sina skattehemman. Utrymmet för feodalt herravälde var därför på vissa centrala 
punkter inskränkt. Därtill kom givetvis att vissa lönekomponenter förutsatte att 
löntagaren själv skulle vara involverad i produktionen av lönemedel, närmare 
bestämt den avkastning som bostället skulle lämna för löneändamål. Inkoms-
terna genererades istället inom ett system som var ett slags komposit, präglat av 
såväl mildrade feodala tillägnelseförhållanden som löntagarnas drift av kronans 
temporärt upplåtna gårdar. Löneindelningsverket är därför ur ett samhällsteore-
tiskt perspektiv svårplacerat. Även ur dessa aspekter finns goda skäl att fråga sig 
hur indelningsverket egentligen fungerade som lönesystem. 

Därutöver har uppmärksammats att den period det yngre indelningsverket 
var i drift överlappade med den agrara revolutionen. Att indelningsverket i 
egenskap av skattesystem med tiden spelat en stor roll för böndernas möjlighet-
er att ackumulera ett överskott är numera välkänt, liksom att detta i sin tur 
också återverkat på landsbygdens sociala skiktning. Utvecklingens konsekvenser 
gör det också möjligt att betrakta bönderna såsom på sikt gynnade av skattesy-

                                                      
88 Fredriksson, 1997, s. 12–13, Ulväng, 2002, s. 174–175, Thisner, 2008, s. 31–33. 
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stemet, närmast på sätt som liknar indirekt skatteexploatering. Slutsatsen blir 
därför att indelningsverket som omfördelningssystem redan från början var en 
mildrad form av organiserad feodalism som sedermera övergick till att indirekt 
gynna räntegivarna. 

För att frågan skall kunna besvaras måste den brytas ned till delfrågor. 
Detta kommer nu att ske genom att de faktorer jag bedömer som de mest vä-
sentliga i sammanhanget ringas in. Bedömningen grundas i huvudsak på 
forskningsläget ovan, men sätts här samman med det indelta lönesystemet och 
frågeställningen i fokus. 

Operationalisering: indelningen som socialt, institutionellt och 
ekonomiskt system 

För att närma sig hur indelningsverket fungerat som lönesystem måste hänsyn 
tas till flera olika omständigheter. Givetvis spelade lönestatens storlek en viktig 
roll; en överste skulle exempelvis ha högre lön än en fänrik. För att komma åt 
lönen bortom de nominella uppgifterna, måste flera olika faktorer vägas in. En 
central sådan rör de indelta lönernas sammansättning, närmare bestämt proport-
ionerna mellan hemmansräntor, kronotiondespannmål och de lönedelar som 
boställena utgjorde i indelningen. Till skillnad från lönernas nominella storle-
kar, varierade fördelningen mellan indelningarnas olika intäktskällor. De största 
variationerna fanns som regel mellan de bidrag boställena respektive hemmans-
räntorna lämnade. Skattesystemet och dess utformning var centralt för hur olika 
lönekomponenter ursprungligen sattes samman till indelningar av olika stan-
dardiserade storlekar. Dess utförande kom också på olika, ofta indirekta sätt, att 
inverka på systemets utveckling. 

Eftersom det ekonomiska utfallet av anslagna räntor antas ha påverkats på 
delvis andra sätt än de lönemedel som genererades av boställena, finns det an-
ledning att dela upp analysen av systemets komponenter i två olika spår: intäk-
ter från boställen, respektive från räntor. Att dessa har utvecklats på olika sätt är 
således att betrakta som ett grundläggande antagande för denna studie. 

En aktie med god prognos: bostället 

Den avkastning boställena lämnade, hänger givetvis samman med gårdarnas 
ursprungliga bärighet och storlek. Lönsamhetsutvecklingen kan därutöver till 
stor del antas vara beroende av var i landet de låg och de lokala jordbruksför-
hållanden de var inbäddade i. Förutsättningarna varierade med jordmån, ar-
rondering, klimat, brukningssätt, produktionsinriktning och binäringar, men 
påverkades på olika sätt så småningom också av den agrara utvecklingen. Så 
var exempelvis ökningen av åkerarealen i skogs- och mellanbygderna, där ny-
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odlingarna kunde medföra åtminstone en fördubbling av åkerarealen, störst.89 
Expansionen kunde icke desto mindre vara större än så. Det finns uppgifter 
som pekar på att åkerarealen ökade med över 300 procent i delar av Koppar-
bergs län under perioden 1750–1850.90 Två boställen med från början lika stor 
bedömd löneavkastning kunde därför rimligen utvecklas på olika sätt i olika 
delar av landet. En hypotes är således att boställenas avkastning, i likhet med 
andra jordbruksfastigheters bör ha ökat med tiden, men att denna utveckling 
inte var homogen. 

För att fortsätta diskussionen om de bidrag till den indelta lönen som bostäl-
lena lämnade, måste också hänsyn tas till boställets driftsform. Den inverkade 
på hur stor del av avkastningen som löntagaren kunde behålla. Om löntagaren 
drev gården helt i egen regi, kunde denne givetvis behålla mer av gårdens av-
kastning själv, efter det att driftskostnader, underhåll och vissa skatter betalats, 
än om gården exempelvis var utarrenderad. I det senare fallet kan antas att ar-
rendatorn också skulle ha en del av överskottet, eftersom han rimligen inte bru-
kade det gratis.91 

Valet av driftsform bör ha påverkats av löntagarnas socio-ekonomiska ställ-
ning och deras plats i de övre samhällsskiktens socialreproduktiva system. 
Först och främst var de ståndspersoner och det var dessa positioner de ytterst 
strävade efter att upprätthålla och reproducera. Sådana överordnade aktivite-
ter kunde i vissa fall gå stick i stäv med vad man kunde förvänta sig av dem 
som officerare, löntagare och boställsbrukare.92 Därmed är det också uppen-
bart att valet att driva sitt boställe själv långt ifrån var självklart för den lönta-
gare som vid sidan av sin tjänst exempelvis hade ett gods att driva. Löntaga-
rens sociala position antas här ha påverkat valet av driftsform i minst lika hög 
grad som snävare ekonomiska lönsamhetskalkyler. I detta system av faktorer 
återverkade givetvis omsider också den agrara revolutionen på löntagarnas 
sociala och ekonomiska position. Från 1700-talets mitt påverkade nämligen 
jordbrukets stigande lönsamhet ståndspersonernas intresse för jordbruk. Det 
är i detta sammanhang kanske mest rimligt att tänka sig att intresset främst 
riktade sig mot de egna egendomarna.93 Därutöver är arrendedrift intressant 
ur andra aspekter. Andelen boställen som drevs genom arrendedrift, borde 
rimligen också säga något om dessa fastigheters integration på jordmarknaden. 

                                                      
89 Ulväng, 2004, s. 18. 
90 Isacson, 1979, s. 168. 
91 Screen, 2007, s. 90. 
92 Ett sådant exempel var som framgått den under 1700- och tidiga 1800-talet utbredda prakti-

ken att betala pengar för tjänster (ackordssystemet). 
93 Ulväng, 2004, s. 27. Tidigare forskning har också visat att officerarnas genomsnittliga kar-

riärer blev kortare under 1700-talets andra hälft. Den förklaring som förts fram rör i synnerhet att 
alternativa intäktskällor än just ämbetsinkomster spelat en allt större roll. För detta, se Thisner 
2007, s. 190–191. 
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Löntagarnas sociala position är därtill inte bara av intresse för en analys av 
deras val av driftsform, utan även för deras benägenhet att använda boställena 
som tjänstebostäder. Löneindelningsverket var ju i det avseendet ett slags uni-
versallösning som utöver lönemedel också tillhandahöll inkvartering, något som 
också är att se som en del av lönen. Hypotesen är därmed att löntagarnas benä-
genhet att bebo sina tjänstebostäder, liksom deras val av driftsform, primärt var 
socialt betingade. 

Den avkastning boställena lämnade, graverades i varierande omfattning. Den 
största enskilda posten bör vara förbunden med boställenas reproduktion. Un-
der detta förstås exempelvis kostnader i form av utsäde, hushållets kosthåll och 
reparationer.94 Det överskott som sedan blev över och kunde användas som lön, 
utgick naturligt nog i olika naturaprodukter, såsom exempelvis spannmål. Dessa 
produkter måste i varierande grad konverteras till pengar, vanligtvis genom nå-
gon form av marknadsintegration, varvid såväl vinster som förluster (transakt-
ionskostnader) kunde göras. Detta gällde givetvis också i de fall bostället var 
utarrenderat och arrendet betalades in natura. 

De löneinkomster som boställena genererade antas således vara avhängiga 
gårdarnas ursprungliga storlek och jordsammansättning, de lokala jordbruksför-
hållandena, den agrara revolutionens lokala inverkan på dessa förhållanden, det 
sätt som bostället drevs samt de konverteringsstrategier som stod till buds då 
överskottet skulle förvandlas till kontanta medel. 

Intäkter från räntor 

De anslagna skatternas betydelse skiftade mellan olika avlöningssystem. I områ-
den där gårdar med stor bärighet fanns att anslå som boställen blev räntornas 
andel mindre, medan det omvända blev fallet i områden med svaga hemman att 
anslå som boställen.95 

En central aspekt rör räntornas sammansättning, med andra ord vad de an-
slagna skattemedlen konkret bestod av. Denna varierade över riket, beroende på 
såväl skiljaktiga jordbruksförutsättningar som kamerala traditioner. I Skåne, 
som i hög grad präglades av spannmålsproduktion, var skatterna trots detta satta 
i pengar. I exempelvis Uppland, som också var en spannmålsregion, spelade 
spannmål däremot mer följdriktigt en central roll som räntepersedel.96 

Till skillnad från boställenas avkastning blev räntevolymerna som sådana inte 
större med tiden. Detta var ju en av konsekvenserna av skatternas fixering på 

                                                      
94 För exempel på beräkningar av ett par bondehushålls inkomster och utgifter under 1750- 

och 1770-talen, se Ingers, 1948, s. 155–159. Här framgår att reproduktionskostnaderna graverade 
bruttointäkterna i störst utsträckning. På andra plats hamnade sedan skatter och avgifter. 

95 Löneindelningsverkets kamerala sammansättning i ett antal olika regioner berörs närmare 
i kapitel 2. 

96 För spannmålsräntornas relativa betydelse i Uppland, se exempelvis Hegardt, 1982, s. 474. 



40 

1680-talet. Däremot varierade persedlarnas priser, en utveckling som indirekt 
kan kopplas till den agrara omvandlingen. Närmare bestämt åsyftas här den 
demografiska tillväxten som rimligtvis påverkade exempelvis spannmålspriserna. 

Inflationsperioder som framhållits som särskilt bekymmersamma för pen-
ningskatterna är däremot svårare att hänföra till den agrara ekonomin som så-
dan. Vanligen är fenomenet kopplat till statens finanser, sedelutgivning och 
andra omständigheter utanför det indelta naturalönesystemet. När det gäller 
inflationens konsekvenser för penningräntorna, är det snarare skattesystemets 
utformning som får anses vara central i sammanhanget. Det var däremot en 
central del av indelningsverket. Ett centralt antagande är alltså att skattesyste-
mets regionala utformning så småningom påverkade de anslagna räntornas vär-
den på skiljaktiga sätt. 

Liksom för boställenas avkastning antas här att de indelta räntorna, då de beta-
lades in natura, helt eller delvis måste omvandlas till pengar. Konverteringsmöj-
ligheterna för att omvandla naturaskatter till pengar förmodas här ha återspeglats 
av de lokala förhållandena och utvecklades organiskt med dem. De indelta lönta-
garna borde därmed ha varit hänvisade till i princip samma institutioner som 
andra aktörer med samma problem att lösa. 

Indelningens intäkter från anslagna skatter kan således betraktas som en 
funktion av deras volym och sammansättning, multiplicerat med de för tillfället 
rådande priserna, minus transaktionskostnader. Utöver detta tillkom ytterligare 
omständigheter som påverkade dessa intäkter, närmare bestämt förekomsten av 
restantier och sämjeräntor. På minussidan hamnar för penningräntornas del 
också inflationsförluster.97 

Indelningens intäkter byggs samman 

Intäkterna från bostället och från räntorna, påverkade av tidigare nämnda om-
ständigheter, utgjorde därmed löntagarens reella lön. Dessa resurser medverkade 
sedan till att upprätthålla löntagarens sociala position. Många löntagare förefal-
ler inte ha varit direkt beroende av sina inkomster. Ofta var de besuttna män 
med resursbaser utanför tjänsten. Därutöver hade de också kostnader som de 
inte skulle haft om de inte valt att bli officerare. De indelta lönerna hjälpte dem 
förmodligen i minst lika hög grad att finansiera investeringar i statuskonsumt-
ion (exempelvis ackord) som att sätta mat på deras bord och rädda dem från 
svält. Lönerna som sådana kan därmed i hög grad betraktas som medel som i 
första hand återinvesterades i löntagarnas sociala reproduktion och i andra hand 
i deras subsistens. 

Nedan sammanfattas resonemanget i form av en modell, varefter studiens 
närmare upplägg presenteras. 

                                                      
97 Restantier och sämjeräntor behandlas närmare i kapitel 3. 
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Tablå 1:1. Principskiss över huvudkomponenterna och centrala påverkansfaktorer 
för indelta löner 

Skattesystemets utformning 

 

 

 

 

 

Räntornas sammansättning 

och volym 

Indelningarnas sammansättning 

Boställets storlek 

Lokala 

jordbruksförhållanden 

Boställets driftsform 

Bostället som tjänstebostad 

Agrar 

revolution 

Räntepersedlarnas 

prisutveckling 

Löntagarnas 

socialreproduktiva 

position 

Lönestatens (nominella) storlek 

Reell indelt lön 

Marknadsintegration & 

transaktionskostnader 

Löneavkastning 
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Studiens delfrågor och disposition 

Den övergripande frågan är hur fungerade befälets indelning som lönesystem under 
perioden 1721–1833? För att besvara frågan måste den brytas ned i ett antal del-
frågor, nämligen: 

 
1. Hur var indelningarnas intäkter sammansatta avseende kronotion-

despannmål, hemmansräntor och boställsavkastning? 
2. Vad bestod räntorna av och hur stora var räntevolymerna? 
3. Hur förvandlades naturalönerna till kontanter? 
4. Vilken roll spelade boställena i lönesystemet och hur såg de lokala jord-

bruksförhållandena ut? 
5. Hur drevs boställena? 
6. Hur fungerade löneindelningsverket som inkvarteringslösning? 

Arbetet är disponerat i sju kapitel. Kapitel ett utgörs av en inledande forskningslä-
gesdiskussion, bakgrund och formulerandet av undersökningens frågeställning. I 
kapitel två behandlas metod, källor och urval. I detta kapitel presenteras såväl de 
studerade lönesystemens sammansättning, som de lokala jordbruksförhållandena 
under vilka de undersökta regementenas boställen verkade. Kapitel tre behandlar 
indelningsverket som skattesystem och fokuserar på löntagarnas räntor. I detta 
kapitel belyses också några aspekter av systemets marknadsintegration, med andra 
ord hur naturalöner omvandlades till kontanter. Kapitel fyra behandlar därefter 
boställssystemets förutsättningar och avkastning. I detta kapitel sätts samtliga lö-
nekomponenter samman. I kapitel fem undersöks boställsdriften, medan det in-
delta boendet undersöks i kapitel sex. Undersökningsresultaten sammanfattas 
därefter i kapitel sju. 
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KAPITEL 2 

Studiens ramverk: metod och källor 

I detta kapitel diskuteras undersökningens konkreta genomförande där ett 
komparativt anslag har en stor betydelse. Av detta skäl förs inledningsvis en 
urvalsdiskussion. Därefter tecknas en översiktsbild över de lokala jordbruks-
förhållanden som präglade respektive undersökningsområde, varefter centrala 
termer och begrepp, specifikt kopplade till den militära organisationen, hante-
ras. Slutligen diskuteras de metodologiska problem som är förenade med stu-
diet av decentraliserade avlöningssystem. Kapitlet avslutas med en närmare 
diskussion av källmaterialet. 

Avgränsningar och urval 

Som tidigare framgått står det militära löneindelningsverket i fokus för denna 
studie. Närmare bestämt avser undersökningen förhållandena i det egentliga Sve-
rige, något som sammanhänger med rikets delning 1809.1 Studien avgränsas vi-
dare till att behandla löneindelningsverket inom infanteriet, något som samman-
hänger med att detta var det största vapenslaget. Antalet infanteriofficerare med 
indelt lön var exempelvis något mer än tre gånger så många som motsvarande 
kategori inom kavalleriet vid 1700-talets mitt.2 Därmed inte sagt att resultaten 
från denna undersökning skulle vara ointressanta för organisationens övriga delar. 
De komponenter som befälets indelning vid infanteriet byggde på förekom även i 
andra indelta system. Den generella problematik som omgav naturalönesystemet 
var knappast unik utan omfattade exempelvis även rusthållet. Resultaten kan där-
för trots denna avgränsning lämna bidrag till vår generella kunskap om betydligt 
större delar av indelningsverket. 

Totalt fanns ursprungligen, från och med senast 1690-talet, vid ett indelt in-
fanteriregemente 40 underofficersindelningar och 25 löneutrymmen för office-

                                                      
1 Riksdelningen medförde att centralt utredningsmaterial som tillkom för de svenska indelta för-

banden under 1820-talet inte finns för Finland, eftersom de finska förbanden upplöstes av ryssarna. 
2 Thisner, 2007, s. 46. 
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rare, fördelade på 28 officersindelningar.3 Därtill kom ytterligare löner för di-
verse civil-militära funktionärer. Totalt omfattade lönesystemet ursprungligen 
113 löneindelningar. Trots att officersindelningarna till antalet endast utgjorde 
en fjärdedel av ett infanteriregementes samlade löneutrymmen, motsvarade de 
65 procent av ett regementes indelta resursvolymer.4 Av denna anledning fokus-
eras här på officerskårens avlöningsförhållanden. Deras relativa vikt är så bety-
delsefull att de knappast kan bortses från och samtidigt så få att de låter sig stu-
deras utan ytterligare avgränsningar. Därmed kommer undersökningen att 
handla om befälets indelning, särskilt avseende lönesystemet för officerare vid 
infanteriet. Frågan är då: vilka förband bör väljas ut? 

Nils-Göran Nilsson konstaterar att det är mycket svårt att tala om ”typiska” 
eller ”representativa” regementen.5 Därmed står klart att studien bör ha en 
komparativ ansats. Som framgått av föregående kapitel antas lönesystemets sätt 
att fungera vara beroende av en mängd olika faktorer, varav indelningarnas 
sammansättning och jordbrukets allmänna förhållanden pekas ut som särskilt 
viktiga. Lönernas sammansättning erbjuder därmed en första utgångspunkt. 

Urval efter intäktsstruktur 

Som tidigare nämnts bestod de indelta lönerna av avkastning från boställen och 
indelta räntor. Därtill kom också ofta kronotiondespannmål. Den senare utgick 
alltså i spannmål och var den mest enhetliga lönedelen; boställenas avkastning 
kunde såväl skilja sig åt lokalt som variera med tiden, medan räntornas sam-
mansättning skiftade över riket. 

En indelning kan liknas vid ett dricksvattenglas; ju högre lön (lönestat) ju 
större volym hade glaset. Överstens glas var stort, medan fänrikens var litet. 
Glaset skulle fyllas till brädden för att lönestaten skulle vara komplett. Boställets 
avkastning utgjorde ett från fall till fall varierande antal centilitrar, medan till-
delningen av kronotiondespannmål var fixerad till en viss bestämd storlek för 
olika löntagarkategorier och motsvarade ytterligare ett antal kamerala centilitrar. 
För att glaset skulle fyllas upp till brädden, adderade man hemmansräntor. 
Kronovärdet var det mått som användes när indelningarna sattes samman. 
Detta var ett bokföringsvärde – inte ett marknadsvärde – med vars hjälp de 
olika ingående komponenterna viktades. I liknelsen med glaset kan kronovärdet 
sägas vara själva centilitermåttet.6 

                                                      
3 Regementsofficerarna avlönades med respektive majors-, överstelöjtnants- och överstelön. 

Utöver dessa löner hade de även en kompanichefslön. För avlöningsstrukturen se Nilsson, 
1988, s. 107–108. 

4 Bearbetning av, KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 11 (Hälsinge regemente 1779), vol. 
26 (Kronobergs regemente 1780), vol. 47 (Skaraborgs regemente 1779), vol. 73 (Upplands rege-
mente 1780) och vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). 

5 Nilsson, 1988, s. 101. 
6 Begreppet kronovärde och dess förhållande till löpande priser behandlas mer utförligt i kapitel 3. 
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Totalt motsvarade samtliga officerslöner vid ett indelt infanteriregemente 
ett kronovärde om omkring 5 810 daler silvermynt eller – efter myntreformen 
1776 – något mer än 1 900 riksdaler specie. I en regementsuppsättning offi-
cerslöner utgjordes i allmänhet 20 procent av kronotiondespannmål, medan 
resten i varierande utsträckning bestod av intäkter hemmahörande från bostäl-
len och anslagna räntor.7 Som framgått var dessa uppgifter inga reella värden 
och vad de motsvarade vid periodens slutskede är något som kommer att bli 
föremål för undersökning senare. I detta skede är det enbart lönesystemens 
bokföringsmässiga sammansättning och de olika intäktskällornas fördelning 
som är det centrala. 

Här har antagits att indelningarnas sammansättning och deras regionala 
kontext spelar en central roll för hur löneindelningsverket fungerade. Därför 
är det av betydelse att olika lösningar kommer till uttryck i undersökningen. 
Fyra regementen har därför valts ut, ett beläget i Götaland (Älvsborgs rege-
mente), två i Svealand (Upplands regemente och Dalregementet), samt ett i 
Norrland (Västerbottens regemente). De två förstnämnda förbanden följde 
huvudmönstret, medan de två senare hade en avvikande sammansättning, nå-
got som visas i diagram 2:1. 

                                                      
7 Detta framgår exempelvis vid en bearbetning av KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 11 

(Hälsinge regemente 1779), vol. 26 (Kronobergs regemente 1780), vol. 47 (Skaraborgs regemente 
1779), vol. 73 (Upplands regemente 1780) och vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). 
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Diagram 2:1. Officersindelningarnas intäktsstruktur enligt jordeböckerna efter 
kronovärde (riksdaler specie), regementsvis vid Dalregementet och Upplands, 
Älvsborgs och Västerbottens infanteriregementen 

 
Källa: KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1794), vol. 73 (Upplands regemente 
1780), vol. 78 (Västerbottens regemente 1779) och vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). 

Som framgår av diagram 2:1, skiljde sig de olika intäktskategoriernas relativa bety-
delse åt mellan regementenas avlöningssystem. Vid Västerbottens regemente ut-
gjorde anslagna hemmansräntor enligt jordeböckerna hela lönesystemet. Denna 
bild är dock inte helt rättvisande.8 

Vid Upplands regemente och Dalregementet motsvarade hemmansräntorna 
omkring hälften av de sammantagna officerslönerna, medan de vid Älvsborgs re-
gemente stod för omkring två tredjedelar. Som vidare framgår av diagram 2:1 
hade Dalregementet en större relativ andel kronotiondespannmål anslagen. I öv-
rigt vilade i detta urval Upplands regementes avlöningssystem i högst utsträckning 
på avkastning från boställen, medan Västerbottens regemente varken hade någon 
boställsränta bokförd eller några intäkter från kronotiondespannmål. Upplands 
och Västerbottens regementen framstår därmed – åtminstone enligt jordeböcker-
na – som de studerade lönesystemens extremer. 

Lönesystemens olika intäktsprofiler till trots, är det inte desto mindre rimligt 
att anta att intentionen var att de skulle vara ungefärligen lika stora när systemet 
etablerades under 1600-talets slut. Utöver den kamerala sammansättningen är 

                                                      
8 Regementets officersindelningar blev inte kompletta med boställen förrän omkring 1770. Såväl 

de ursprungliga boställena som de senare tillkomna var av säterinatur och hade ingen ränta upptagen 
i jordeböckerna. Boställsavkastningen kan därmed betraktas som ett slags bokföringsteknisk bonus. 
Situationen rörande Västerbottens regementes boställen behandlas utförligare i kapitel 4.  
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de lokala jordbruksförhållandena betydelsefulla för lönesystemen. Detta aktuali-
serar en diskussion av studiens geografiska dimensioner. 

Regementenas geografiska placering och jordbrukets regionala 
variationer 

I föregående kapitel har antagits att boställena, liksom övriga jordbruksfastig-
heter med tiden bör ha genererat ett större överskott. 

En aspekt som förmodas ha spelat en stor roll för boställenas lönsamhetsutveckl-
ing är de lokala jordbruksförhållandena. Dessa diskuteras här generellt för att ge en 
bild av jordbruksproduktionens huvuddrag i respektive region. Huvudsakligen sker 
detta med utgångspunkt i landshövdingarnas femårsberättelser, såsom situationen 
gestaltade sig kring 1820.9 

Allmänt kan sägas att huvuddelen av Upplands regementes officersboställen 
låg i Uppsala län. Fem av dem låg dock i de norra delarna av Stockholms län. 
Den största staden, ungefär i mitten av regementets geografiska område, var 
Uppsala. Älvsborgs regementes boställen låg i Älvsborgs läns södra del (i länets 
västgöta-del), med Borås ungefärligen i mitten av regementets område. Dalre-
gementet låg i sin tur Kopparbergs län, med tyngdpunkten av regementets bo-
ställen förlagd till länets södra delar, i och kring Falu- och Siljanstrakten. 

Västerbottens regemente var slutligen det förband som hade det mest geogra-
fiskt utsträckta området. Regementet låg ursprungligen i Västerbottens län. 1810 
delades länet i Västerbottens och Norrbottens län, med hälften av regementets 
kompanier i respektive län. Regementets indelningar var koncentrerade till de i 
jämförelse med inlandet förhållandevis bördiga kustområdena, något som gav 
regementsområdet en långsmal, i nord-sydlig riktning utsträckt karaktär. 

För en översikt av de undersökta regementenas huvudsakliga placering hänvi-
sas till karta 1. 

                                                      
9 Anledningen bakom valet att lägga särskild vikt vid situationen kring 1800-talets början, 

sammanhänger med användandet av andra centrala källor, tillkomna vid denna tidpunkt. När-
mare bestämt rör det sig om Boställsuppskattningsskommitténs material, som presenteras i käll-
diskussionen senare i detta kapitel. 
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Karta 2:1. Undersökningsområdenas ungefärliga geografiska placering 

 

Uppsala län: spannmålsproduktion och specialisering 
Upplands regemente står i denna undersökning modell för ett lönesystem, 
hemmahörande i en bördig region präglad av spannmålsodling. Landskapets 
karaktär av formidabel kornbod och kraftigt nischad spannmålsproducent var 
emellertid av yngre datum än studiens startpunkt 1721. Med detta sagt var Upp-
land inte heller ett underskottsområde vid studiens början.10 Vid mitten av 
1700-talet hade ängs- och betesmarkerna blivit knappa, vilket i sin tur gav upp-

                                                      
10 Linde anger att Uppsala län i början av 1740-talet inte var självförsörjande på spannmål. 

Under tre år i följd hade delar av befolkningen då måst köpa spannmål. För detta se Linde, 2012, 
s. 65. Detta hade emellertid en grund i dåliga jordbruksår och missväxter vid 1740-talets början, 
för detta se Utterström 1957, band 2, bilaga 1, s. 429–430. De uppgifter som Linde refererar till 
beträffande skörden var således inga normalår. 

A 

B 

C 

D 

Kartförklaring 
A – Västerbottens regemente 

B – Dalregementet 

C – Upplands regemente 

D – Älvsborgs regemente 
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hov till gödselbrist. Kring 1760 uppger Martin Linde att länet kunde försälja 
mellan 50 000 och 60 000 tunnor spannmål efter det att skatter och andra av-
gifter betalats. Betesbristen ansågs framförallt bero på länets arealkrävande 
brukningsform, tvåsäde. Tvåsäde innebar att halva åkerarealen brukades, medan 
den andra halvan låg i träda. Vid seklets mitt ansågs länet i stort sett uppodlat 
med de förutsättningar som då stod till buds och brist på mark förhindrade 
större nyodlingar.11  

Stellan Dahlgren för ett generellt resonemang om skillnaderna avseende 
böndernas pålagor på frälse-, respektive skatte- och kronojord under 1600- och 
1700-talen. För 1600-talets vidkommande finns det resultat som pekar på att 
adeln inte kunde ta ut mer av sina landbönder än kronan, eftersom de då riske-
rade att flytta. I och med grundskatternas fixering i samband med indelnings-
verkets införande, ändrades så småningom situationen. Dahlgren håller det i alla 
fall inte för osannolikt att adeln därefter kunde pressa sina bönder hårdare. Un-
der 1700-talet pekar nämligen mycket på att konkurrensen om jorden ökade, 
något som inte minst sammanhänger med att antalet obesuttna ökade. Detta 
borde särskilt ha gällt i de områden där det fanns mycket frälsejord, menar 
han.12 Ett sådant område var Uppland och förmodligen har detta också spelat 
en viss roll för de villkor som präglade boställsdriften.13 

Flyttas fokus mot studiens slutskede, vid 1810-talets slut och 1820-talets in-
gång, kan konstateras att tvåsäde fortfarande var den dominerande bruknings-
formen. De viktigaste sädesslagen var alltjämt råg och korn, men potatis var på 
frammarsch. Sädesproduktionen överträffade länsinnevånarnas behov och så 
mycket som en tredjedel av produktionen bedömdes kunna försäljas. Detta för-
klaras inte minst med att potatisodling börjat ersätta den lokala spannmålskon-
sumtionen, vilket frigjorde spannmål för avsalu. Nyodlingarna i länet var dock 
ojämnt fördelade. I synnerhet i länets norra och östra delar hade sedan kriget 
1808–1809 större arealer kunnat uppodlas, medan andra länsdelar gjort betydligt 
mindre framsteg. En av orsakerna bakom nyodlingarna anges de förmånliga 
spannmålspriserna under kriget och fram till år 1818 ha varit.14 Landshövding-
ens uppgifter om gynnsamma spannmålskonjunkturer och därefter implicit för-
sämrade priser, bekräftas i Jörbergs prishistoriska material. Rågpriset i Uppsala 
län var exempelvis under perioden 1819–1823 i snitt 21 procent lägre än under 
den föregående femårsperioden 1814–1818.15 

                                                      
11 Linde, 2012, s. 65. 
12 Dahlgren, 1982, s. 447–448. 
13 Boställsdriften undersöks närmare i kapitel 5. 
14 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Upsala län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse år 

1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Uppsala, 1823, s. 7–8. 
15 Bearbetning av uppgifter i Jörberg, 1971, band 1, s. 140. Även Olsson och Svensson anger att 

spannmålspriserna hade varit fallande eller planat ut sedan 1820, Olsson och Svensson, 2010, s. 289. 
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Om spannmålsodlingen var betydelsefull i länet, spelade boskapsskötseln 
däremot en mer undanskymd roll. På den bördiga slättbygden hade nästan all 
jord tagits i anspråk för åkerbruk, något som gått ut över ängsmarkerna, vilka i 
sin tur var nödvändiga för att producera foder åt kreaturen. I länets mer skogs-
rika trakter skattades förhållandena något bättre, även om ängsmarkens bördig-
het där inte heller alltid var den bästa. Allmogens kreatur betecknades som små, 
svaga och illa födda. Boskapsskötselns undanskymda roll medförde även att la-
dugårdsavkastningen inte var tillräcklig för länets egna behov. Tillgången på 
skog var en annan flaskhals. I huvudsakligen länets norra delar fanns tillräckligt 
för behoven, men i andra länsdelar var skog betydligt mer sparsamt förekom-
mande. Här måste ved och timmer hämtas, ibland på flera mils håll. Länets hu-
vudsakliga problem var således obalansen mellan åker- och ängsmarker. Ef-
tersom tyngdpunkten låg på spannmålsproduktion, riskerade missväxter också 
att drabba befolkningen hårt, eftersom andra agrara näringar och bisysslor fått 
stå tillbaka.16 Upplänningarna hade således med tiden blivit fast i ett speciali-
seringens dilemma. 

Älvsborgs län: boskap och binäringar 
Älvsborgs län uppvisade i jämförelse med Uppsala län en mer diversifierad jord-
bruksstruktur. Kring år 1820 beskrivs åkerbruket som på frammarsch i länet. I 
Dalsland och i länets norra västgötadelar hade huvuddelen av ståndspersonerna 
infört växelbruk, men även allmogen var i färd med att följa deras exempel. 
Mellan 20 och 25 procent av jorden låg varje brukningsår i träda med detta 
brukningssätt (i jämförelse med tvåsädets 50 procent). I de södra delarna av lä-
net, där regementets boställen huvudsakligen låg, praktiserades emellertid fort-
farande ensäde, vilket innebar att jorden inte trädades alls. Odlingssättet var 
därför beroende av stora mängder gödsel. Råg, korn, havre och potatis var de 
vanligaste grödorna. I länets bördigare delar producerades tillräckligt för beho-
vet och uppåt en sjättedel av spannmålsskörden ansågs där kunna gå till avsalu. 
I de mer magra delarna av Västergötland var man emellertid alltjämt i behov av 
att importera spannmål.17 

Boskapsskötseln spelade här en betydligt större roll än i Uppland, men i vissa 
länsdelar – i synnerhet i dem där spannmålsodlingen tilltagit mest – kunde no-
teras viss brist på foder. I allmänhet ansågs fodertillgången dock god. Kreaturen 
var av en småväxt men god typ och stallfodring användes under höst- vår- och 
vintermånaderna. Landshövdingen menade i sin femårsberättelse att avsättning-
en av ladugårdsproduktionen gav allmogen en lönande inkomst. Tillgången på 
skog beskrevs som i allmänhet god, något som i sin tur inverkade på länets bi-

                                                      
16 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Upsala län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse år 

1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Uppsala, 1823, s. 9–10, 15–16. 
17 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Elfsborgs län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse år 

1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 6–7. 
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näringar. Dessa bestod bland annat av kolning, sågning och bränning av tjära 
och beck. Därutöver försåldes timmer till Göteborg och till vid Göta älv be-
lägna sågverk. Andra binäringar var fiske samt framställande av pottaska och 
salpeter. I några mindre fruktbara orter, fick allmogen också en blygsam för-
tjänst genom körslor.18 

Som framgått spelade boskapsskötseln här en större roll i jämförelse med 
Uppsala län. Binäringarna föreföll också ha en mer framskjuten position. I vissa 
områden hade växelbruk införts, men som framgått bedömdes som bäst en sjät-
tedel av spannmålsskörden kunna säljas, vilket skall jämföras med en tredjedel 
för Uppsala läns vidkommande. 

Dalarna: befolkningsökning, växelbruk och binäringar 
Bergsnäringen spelade en stor roll i den regionala ekonomi där Dalregementet 
var förlagt. Jordbruket i området förlöpte därför under andra villkor, närmast 
sådana som kan sägas höra samman med en tidigindustriell ekonomi.  

Landshövdingen för Kopparbergs län nämner att befolkningen ökat kraftigt, 
i ett enligt honom redan tidigare överbefolkat landskap. Den spannmål som 
producerades för avsalu i länet var därför främst inriktad på en lokal marknad. 
En följd av detta var att fastighetspriserna antingen var stabila eller stigande. 
Många av länsinnevånarna sökte därutöver mer eller mindre temporära ut-
komstmöjligheter i andra landsändar.19  

Av jordbruksproduktionen intog spannmålsodling en central roll, men även 
potatis, lin, hampa och humle odlades här. Brukningssätten skiljde sig åt i olika 
delar av länet, men en variant av växelbruk förefaller ha varit vanligast. Den 
öppna åkern var uppdelad i tre eller fyra skiften, där ett låg i träda, ett såddes 
efter gödsling med råg och de övriga skiftena med havre eller blandsäd. Ett väx-
elbruk, där jorden omväxlande såddes med spannmål och gräs, hade nämligen 
sedan 1750-talet introducerats i Falutrakten och hade sedan dess vunnit ytterli-
gare spridning. Den vanligaste stråsädsgrödan var havre och blandsäd – en 
blandning av korn och havre. Jordmånen i stora delar av länet ansågs däremot 
olämplig för rent korn.20 

Ett problem relaterat till åkerbruket rörde en delvis långt driven hemmans-
klyvning och ägoblandning som försvårade reformer. Liksom för Uppsala län på-
pekas obalansen mellan åkerbruket och boskapsskötseln. I takt med att befolk-
ningen ökade, minskade boskapsstocken, vilket ansågs leda till gödselbrist. För att 
inte utarma jorden behövde bönderna ibland köpa gödningsämnen. I de områden 
där växelbruk införts såg förhållandena något bättre ut, även om det där bitvis 

                                                      
18 Ibid., s. 8–9, 12. 
19 Underdånig Berättelse om Stora Kopparbergs Län (Femårsberättelsen 1817–1821), Falun, 

1823, s. 13–19. 
20 Underdånig Berättelse om Stora Kopparbergs Län  (Femårsberättelsen 1817–1821), Falun, 

1823, s. 20–23. 
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kunde vara ansträngt också. Stallfodring praktiserades i allmänhet inte, vilket som 
jämförelse var vanligt i Älvsborgs län. Får, getter och svin var de mest betydelse-
fulla kreaturen, medan hästar användes som dragdjur. Landshövdingen påpekade 
vidare att ladugårdsavkastningen inte fullt ut svarade mot behovet och att kött, 
mjölk och smör var begränsade inslag i allmogens kosthållning. Smör köptes istäl-
let från Jämtland och Härjedalen.21 Som framgått innebar således befolkningsök-
ningen att jorden primärt måste föda människor, vilket förklarar åkerbrukets 
större tyngd i många delar av länet. Det finns uppgifter som pekar på att åkerarea-
len ökade med över 300 procent i delar av Dalarna under perioden 1750–1850. 
Den största delen av expansionen skedde efter sekelskiftet 1800.22 Därmed förefal-
ler jordbruket här, i jämförelse med de övriga undersökningsområdena, dels ha 
expanderat mest i kvantitativ bemärkelse, men också genom det tidiga införandet 
av växelbruk, förhållandevis tidigt genomgått kvalitativa förändringar. 

Landshövdingen nämner även binäringarnas betydelse för länet. Han lyfter 
i sammanhanget fram det förhållandevis stränga klimatet som nödvändig-
gjorde extrainkomster som kunde genereras utom jordbruket. Framförallt var 
det bergsbruket som gav sysselsättning och biinkomster åt större delen av all-
mogen och utan binäringarnas intäkter ansågs Kopparbergs län knappast 
kunna underhålla sin ”öfverdrifna folkmängd”. Han menade därutöver att 
befolkningens tillväxt eller minskning sammanföll med bergsnäringens kon-
junkturer.23 Vad som är centralt att lyfta fram är alltså att jordbruket här för-
löpte i skuggan av bergsbruket. 

Västerbotten och Norrbotten: jordbruk i subarktiskt klimat 
Avseende åkerbruket, konstaterade landshövdingen för Västerbottens län att det 
tidigare dominerande ensädet var under ersättande med en variant av växelbruk 
där jorden och grödan skiftades mellan åren.24 De huvudsakliga grödorna 
angavs vara korn och blandsäd, där den senare utgjordes av vårråg och -korn. 
Potatis- och linodlingen angavs vara ”ansenligen uppdrifwen” men liksom 
spannmålens avkastning, översteg ännu inte produktionen av dessa grödor det 
lokala behovet.25 Landshövdingen för Norrbottens län uppgav att ensäde ännu 
var den dominerande odlingsformen och korn den vanligaste stråsädsgrödan. 
Emellertid hade man framförallt i Piteå socken börjat med att träda jorden och 

                                                      
21 Ibid., s. 20–23, s. 26, 35 och 38–39. 
22 Isacson, 1979, s. 168. 
23 Underdånig Berättelse om Stora Kopparbergs Län (Femårsberättelsen 1817–1821), Falun, 1823, 

s. 20–23, s. 43. 
24 Västerbottens län delades år 1810. Västerbottens regementes indelningar kom efter delning-

en att ligga i Norrbottens och Västerbottens län. Båda dessa läns femårsberättelser används därför 
för att beskriva de allmänna förhållandena som Västerbottens regementes boställen brukades 
under vid den ungefärliga tidpunkten för Boställsuppskattningskommitténs arbete. 

25 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 
år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 6–7. 
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använda sig av växelbruk. Potatis, rovor och kålrötter odlades också, medan od-
lingen av exempelvis sockerärtor, bönor och morötter sällan räckte. Vid medel-
måttig skörd motsvarade spannmålsproduktionen länets behov och vid än bättre 
år blev det också något över för avsalu.26 

Boskapsskötseln angavs av landshövdingen för Västerbottens län sedan 
”uråldriga tider” vara en av ortens huvudnäringar och ladugårdsavkastningen 
översteg vida ortens behov. Av denna anledning utskeppades årligen en bety-
dande mängd smör.27 Även landshövdingen för Norrbottens län fäste stort av-
seende vid boskapsnäringen. En av anledningarna bakom vidhållandet av ensäd-
et hade att göra med en förhållandevis god gödseltillgång; eftersom jorden inte 
trädades var en rikligare tillgång till gödning nödvändig för detta brukningssätt. 
Nötkreatur, får och på sina ställen också getter var de viktigaste kreaturen, me-
dan hästar användes som dragdjur. Landshövdingen för Norrbottens län kon-
staterade att även om mjölk och smör ingick i den dagliga kosten, kunde ändå 
stora partier smör försäljas.28 

Tillgången på skog i Västerbottens län var ojämn. Inåt landet var skogstill-
gången riklig, medan brist på byggnadsvirke, ved och material till stängsel 
förekom på vissa orter. Den generella situationen var dock sådan att tillgången 
betraktades såsom överlag god.29 Situationen i Norrbottens län var likartad; i 
kusttrakterna och invid älvarna var skogarna på grund av byggenskap och ved-
fångst medtagna, medan de inåt landet var mer rikliga. Binäringarna för 
Norrbottens läns vidkommande angavs vara jakt – som var på tillbakagång – 
och fiske, där lax- och strömmingsfisket pekades ut som det mer betydande. 
Tjärbränningens och kolningens betydelse minskade i länet, där i synnerhet 
den förstnämnda tidigare hade varit betydande.30 Även i Västerbottens län 
bedrevs jakt och fiske som binäringar. Till skillnad från Norrbottens län, före-
föll tjärbränningen här spela en något större roll och i synnerhet vid miss-
växtår var den betydelsefull.31 

En särskild omständighet som omnämns för såväl Västerbottens som Norr-
bottens län, var den dyra arbetskraften. Landshövdingen för Västerbottens län 
menade att detta hade att göra med att större delen av dem som försörjde sig 

                                                      
26 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Norrbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 10–12. 
27 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 8–9 
28 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Norrbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 12–14. 
29 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 9. 
30 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Norrbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 14–15, 19–21. 
31 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 11–12. 
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genom egen avsättning ogärna ville arbeta för dagpenning, även om den kunde 
vara väl så högt tilltagen.32 Landshövdingen för Norrbottens län skriver: 

[…] ehuru dag-arbeten här i Landet således betalas ganska väl, faller det sig 
ofta svårt att finna nödiga arbetare, synnerligen under Sommarmånaderna, i 
anseende till Landets, jemförelsevis emot vidden, ringa befolkning, och de 
flere närings-utvägar som härstädes stå arbetaren öppne.33 

Vidare påpekade man att det inte fanns några dagsverksskyldiga torpare. Det 
bistra klimatet och den korta tid på året som kunde användas för åkerbruk, 
medförde därför att det drevs i en så beskedlig skala att det inte bar sig för 
ståndspersoner. Istället ansågs åkerbruket ”såsom en nödvändig bisak”. De dry-
gare produktionskostnaderna medförde dock ett högt spannmålspris, vilket an-
sågs gynnsamt för åkerbrukets vidare expansion.34 Området kan utifrån sin 
jordbruksstruktur därmed betraktas som Upplands motsats. 

Undersökningsområdena i sammandrag 
Efter denna översikt kan konstateras att de valda regementenas avlöningssystem, 
utöver olika profiler i intäktshänseende, också var fotade i högst skiljaktiga jord-
bruksförhållanden. Upplands regemente var förlagt till en utpräglad spannmåls-
bygd. Här gjorde sig jordbrist, till följd av uppodlingar, påmind under 1700-talets 
andra hälft. I Sjuhäradsbygden som var hemvist för Älvsborgs regemente spelade 
boskapsskötsel en betydligt större roll i jämförelse med Uppland. Dalregementets 
boställen var hemmahörande i en region som till stor del präglades av att ligga i 
skuggan av bergshanteringen. I vissa områden hade växelbruk här introducerats 
redan under 1700-talets mitt. Binäringar kopplade till bergsnäringen spelade 
också en viktig roll. Västerbottens regemente, slutligen, hade sina indelningar i en 
trakt där boskapsskötseln hade en förhållandevis stor betydelse och där den goda 
jordtillgången och förekomsten av andra näringsfång ansågs medföra att arbets-
kraft var förhållandevis dyr att leja. 

                                                      
32 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 6. 
33 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Norrbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 
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34 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Norrbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 
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Ett infanteriregementes anatomi: grad, befattning och lön 

Kopplingen mellan grad, lön och befattning genomgick under undersöknings-
perioden en rad förändringar. För att de definitioner som ligger till grund för 
studien skall bli tydliga beskrivs därför hur den ursprungliga uppsättningen in-
delta officerare var organiserade inom ramen för sina regementen. Därefter be-
handlas den skiftande befattningsstrukturen i relation till regementets löneut-
rymmen och slutligen redovisar jag utgångspunkterna för undersökningen. 

Ett indelt regemente bestod vanligen av åtta kompanier fram till regements-
reformen 1813. Kompanierna var indelade i två bataljoner med fyra kompanier i 
varje bataljon. Varje kompani inom infanteriet bestod av 150 soldater medan 
kavalleriets motsvarighet – skvadronen – innehöll 125 ryttare. Detta innebar att 
ett infanteriregemente ursprungligen mönstrade 1 200 soldater, medan ett ka-
valleriregemente bestod av 1 000 ryttare.35 

Översten var regementets chef. Hans uppgift var att leda regementet. Han 
ledde även regementets första bataljon när regementet var delat på två bataljoner 
och inte uppträdde samlat. Utöver att vara chef för regementet var översten även 
chef för ett kompani. Detta benämndes livkompaniet. I de fall översten var upp-
tagen med att leda regementet i strid, leddes livkompaniet av den ställföreträ-
dande kompanichefen, kaptenlöjtnanten. Som nummer två i organisationen kom 
överstelöjtnanten som var ställföreträdande regementschef. Han hade även det 
övergripande ansvaret för regementets sjukvårdstjänst. I likhet med översten var 
han också kompanichef och då regementet uppträdde bataljonsvis var han chef 
för regementets andra bataljon. Majoren var den tredje högste befattningshavaren 
i det indelta regementet. Liksom hans båda överordnade var han också kompani-
chef. På majorens axlar vilade att vara ansvarig för regementets förvaltning och att 
förestå majorsexpeditionen där han hade särskilt ansvar för rullföring och vidare-
befordrandet av order från översten ut till de olika kompanierna.36 

Översten, överstelöjtnanten och majoren benämns regementsofficerare. Utö-
ver att ha säte i regementets stab var de också kompanichefer. De hade av denna 
anledning fram till 1833 dubbla löner, en i egenskap av att vara regementsofficer 
och en i egenskap av att vara kompanichef. Deras kompanichefslöner benämn-
des kaptenskap. Av regementets åtta kompanier var således tre av dem kom-
menderade av regementsofficerare.37 Ytterligare en befattningshavare med re-
gementsövergripande ansvarsområde var regementskvartermästaren. Han var 
ansvarig för regementets förläggning (kvarter), då förbandet befann sig i fält. 

                                                      
35 Nilsson, 1988, s. 104. 
36 Nilsson, 1988, s. 107, Ericson, 2002, s. 121–122. 
37 Fredriksson, 1997, s. 21, Thisner, 2007, s. 84. 
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Utöver detta vilade på hans axlar också regementets försörjning av livsmedel och 
bränsle. Regementskvartermästaren hade däremot inte något eget kompani.38 

Chef för de övriga fem kompanierna var kaptenerna som var ansvariga för att 
leda sina kompanier. Under kaptenen lydde ytterligare två officerare, nämligen 
löjtnanten och fänriken. Dessa officerare benämns också subalterna officerare. 
Utöver att vara kaptenens ställföreträdare förde löjtnanten kompaniets rullor. 
Fänriken, som var kompaniets lägsta officer, bar kompaniets fana i strid. Han 
var ansvarig för sjukvårdstjänsten på kompaniet och rapporterade sjukläget till 
överstelöjtnanten. Utöver de tre officersbefattningarna, fanns därutöver fem 
underofficerare vid kompaniet med olika ansvarsområden.39 

I Tabell 2:1 presenteras officerarnas lönestater efter deras nominella storle-
kar, dels uttryckt i daler silvermynt och dels i riksdaler specie, efter myntre-
formen 1776.40 

Tabell 2:1. Lönestaterna vid det indelta infanteriet, uttryckt i kronovärde före, 
respektive efter myntreformen 1776 

Indelning (antal) Lön (daler silvermynt) Lön (riksdaler specie) 

Överstes (1) 1 500 +1 kaptenslön 500  +1 kaptenslön 

Överstelöjtnants (1) 750 +1 kaptenslön 250  +1 kaptenslön 

Majors (1) 200 +1 kaptenslön 66:32 +1 kaptenslön 

Reg. kvartermästare (1) 160  53:16  

Kaptens (8) 200  66:32  

Löjtnants (8) 100  33:16  

Fänriks (8) 100  33:16  

Totalt 28/regemente 5 810 1 936:32 
Källa: Nilsson, 1988, s. 104, KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1794), 
vol. 73 (Upplands regemente 1780), vol. 78 (Västerbottens regemente 1779) och vol. 96 (Älvs-
borgs regemente 1780).  
Anm.: Det totala antalet kaptenslöner inklusive kaptenskapen, uppgick till åtta vid ett indelt 
infanteriregemente. 

Som framgår av tabell 2:1 var löneskillnaderna de olika befattningshavarna emel-
lan betydande. Detta gäller i synnerhet de lönevillkor som gällde för rege-
mentsofficerarna i jämförelse med dem som var kompaniofficerare. Så tjänade 
exempelvis regementets chef 17 gånger så mycket som en fänrik och 8,5 gånger 
så mycket som en kapten. Den branta lönehierarkin innebar också att överste- 

                                                      
38 Nilsson, 1988, s. 106–107, Ericson, 2002, s. 121. 
39 Nilsson, 1988, s. 106, Ericson, 2002, s. 120–121. I synnerhet under stora nordiska kriget till-

lämpades officersfördubbling, vilket innebar att antalet officerare fördubblades vid regementena. 
För detta se Nilsson, 1988, s. 107–109. I synnerhet torde detta ha gällt kompaniofficerarna (kap-
tener, löjtnanter och fänrikar). 

40 Med lönernas nominella storlekar avses här lönerna enligt kronovärderingen, vilket var ett 
bokföringsvärde. Begreppet och dess förhållande till faktiska priser behandlas i kapitel 3. 
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och överstelöjtnantslönerna tillsammans motsvarade mellan 40 och 50 procent 
av det enskilda regementets samlade officerslöner. 

Förändringar i tjänstestrukturen: vad är egentligen en officerslön? 
Hitintills har den ursprungliga organisationen behandlats så som den såg ut 
under sent 1600-tal och i allt väsentligt under 1700-talets första hälft (perioden 
under stora nordiska kriget undantagen). Med tiden kom emellertid ett antal 
förändringar att göras. Nils-Göran Nilsson har ägnat den förändrade tjänste-
strukturen under i huvudsak 1700-talet närmare uppmärksamhet. Fenomenet 
beskriver han som ett slags löneglidning inom de indelta regementena, något 
som sammanhängde med att nya tjänster infördes i regementsorganisationen. 
Han menar att de nya tjänsterna hade ett par saker gemensamt; de var till-
komna på officerskårernas egen begäran och var vanligen inte primärt motive-
rade av förändrade taktiska eller administrativa förhållanden. Eftersom kostna-
derna för den stående krigsmakten inte fick öka, finansierades de nya tjänsterna 
med att indelta löner omfördelades inom regementena, ofta på så sätt att un-
derofficerslöner anslogs officerare.41 

Den första förändringen gjordes 1734 då tjänsten regementsadjutant inför-
des. Den hade tidigare funnits som en temporär tjänst under stora nordiska 
kriget. Tjänsten hade fänriks rang, men avlönades med en underofficers lön. 
Nästa förändring gjordes 1751. Vid riksdagen detta år krävde officerskorporat-
ionen att överstens, överstelöjtnantens och majorens kompanier skulle få så 
kallade stabsbefattningar. Detta innebar att kaptenlöjtnantsbefattningen vid 
överstens kompani och löjtnantsbefattningarna vid överstelöjtnantens och 
majorens kompanier döptes om till stabskaptener. Den tidigare fänriksbefatt-
ningen vid dessa kompanier blev i sin tur stabslöjtnanter. Eftersom alla ordi-
narie officerslöner nu var intecknade, fick de nya stabsfänrikarna istället hålla 
tillgodo med varsin underofficerslön.42 

År 1756 restes också krav på att en andremajorsbefattning skulle införas. Bak-
grunden var att Livdragonregementet, i likhet med de övriga livregementena, 
ville ha en sådan befattning. Förslaget godtogs med modifikationen att hela ar-
méns regementen, av enhetlighetsskäl, fick en andremajorsbefattning införd. 
Eftersom det enbart fanns en majorslön, fick andremajoren istället hålla tillgodo 
med en kaptenslön. Den sista förändringen under 1700-talet genomfördes 1769 
och innebar att även andremajorens kompani skulle förses med stabsbefattning-
ar. Detta fick som konsekvens att, precis som tidigare vid överstens, överstelöjt-

                                                      
41 Nilsson, 1988, s. 109. I sammanhanget bör dock nämnas att den ursprungliga uppsättningen 

officerstjänster kan ha varit snålt tilltagen, vilket praktiken med officersfördubbling under stora 
nordiska kriget antyder. 

42 Nilsson, 1988, s. 110–112. 
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nantens och majorens kompanier, stabsfänriken vid kompaniet avlönades med 
en underofficerslön.43 

Därmed hade antalet officerare i den normerade organisationen ökat från 25 
till 30. Underofficerskårens löneutrymmen minskade i samma mån, de lägre 
underofficerarna fick vanligen hålla tillgodo med ett par soldatlöner. Konse-
kvensen blev att omkring 20 procent av ett regementes ordinarie officerare blev 
avlönade med underofficers-, istället för med officerslöner. Däremot hade de 
nya tjänsterna officers rang. 

Trots denna ökning var i regel antalet officerare fler än så. Nilsson menar att 
en central orsak bakom detta var krigsförhållanden. Officerare som vunnit sin 
befordran i krigstider fick för en kortare eller längre tid hålla till godo med lägre 
löner då organisationen sattes på fredsfot innan de kunde befordras till en ordi-
narie lön. Dessa officerare benämndes ”placerade” eller ”reducerade”.44 Men 
inte ens krigsförhållanden räcker för att förklara den expansion som officerskå-
rerna genomgick och som vid vissa regementen kunde vara betydande. Vid 
Upplands regemente fanns tre år innan Gustav III:s ryska krig inte mindre än 
65 officerare i regementets rullor, ett tal som var oförändrat år 1792.45 Som 
framgått skulle det normerade antalet då bara vara 30. Även vid Västerbottens 
regemente fanns övertaliga officerare, men situationen var här inte alls lika dra-
matisk som vid Upplands regemente.46 

Förklaringen bakom det sena 1700-talets höga andel övertaliga officerare, varav 
somliga inte ens var avlönade med underofficerslöner, hänger till del samman 
med den ekonomiska utvecklingen under seklet och till en inte så liten del med 
politiska konjunkturer. Under loppet av århundradet kunde allt fler personer i 
kraft av ökade förmögenheter göra anspråk på att tillhöra de skikt som normalt 
befolkade en officerskår. Därtill kom att Gustav III var i behov av att stärka sin 
politiska bas efter statsvälvningen 1772. Det problemet löste han bland annat ge-
nom att befordra många klienters familjemedlemmar till officerare.47  

Nya tjänster, sociala förskjutningar i samhällets övre skikt och politiska kon-
junkturer bidrog därmed till att trasa sönder den ursprungliga tjänstestrukturen. 
Under denna undersökningsperiods sista 20 år tillkom ytterligare förändringar 
vilka denna gång däremot var en följd av militära överväganden, närmare be-
stämt 1812 års beväringsreform och 1813 års regementsorganisation. Beväringsre-
formen medförde ett slags värnplikt och innebar att infanteriregementena för-
stärktes med ytterligare fyra kompanier som organiserades i en tredje bataljon. 
För kavalleriet innebar förändringen att varje bataljon förstärktes med en skva-
dron, från fyra till fem. Noterbart är således att det var infanteriet som främst 

                                                      
43 Nilsson, 1988, s. 112–113. 
44 Nilsson, 1988, s. 124. 
45 Thisner, 2007, s. 105. 
46 Nilsson, 1988, s. 130. 
47 Thisner, 2007, s. 267–270. 
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förstärktes genom beväringsinstitutionen. Den nya organisationen fastställdes i 
1813 års regementsreform. Antalet soldater ökade därmed från 1 200 till 1 800 
vid ett infanteriregemente. Därmed krävdes också fler officerare och underoffi-
cerare för att bemanna den nya organisationens befälsstruktur. Dessa avlönades 
med kontanta löner. Detta innebär också att 1813 års ordning kan ses som ett 
viktigt steg bort ifrån det indelta lönesystemet, då omkring en tredjedel av offi-
cerarna och underofficerarna avlönades kontant och en tredjedel av soldaterna 
hämtades utanför det ständiga knektehållets ramar.48 

Därmed minskade indelningsverkets och det ständiga knektehållets relativa 
betydelse. 1833 års lönereform innebar sedan att 16 officersindelningars boställen 
skulle utarrenderas permanent, omkring 60 procent av det totala antalet, vilket 
var ytterligare ett steg i löneformens demontering.49  

Andra viktiga förändringar kring år 1800 sammanhängde med hur armén or-
ganiserades i stort. Tidigare hade regementena utgjort arméns huvudsakliga 
byggkloss. Under sent 1700- och tidigt 1800-tal skedde avgörande förändringar. 
Ledande på området var Frankrike som införde nya principer, anpassade för en 
mer flexibel krigföring. Två regementen slogs samman till en brigad, två briga-
der slogs samman till en division och flera divisioner sattes samman till armékå-
rer. I synnerhet införandet av divisions- och kårnivåerna medförde att armén 
kunde delas upp i mindre, självständiga enheter som lättare kunde koordineras. 
Kort sagt innebar utvecklingen att arméerna kunde bedriva operationer i mer 
sentida bemärkelse.50 

Även den svenska armén införde liknande lösningar.51 I detta sammanhang är 
främst införandet av högre organisationsnivåer av intresse då de kan kopplas till 
lönestrukturen. Vissa av de indelta löneutrymmena, nämligen regementschefslö-
nerna, användes för att avlöna nya högre befattningshavare såsom exempelvis bri-
gadchefer. Regementschefen fick då hålla till godo med en överstelöjtnantslön och 
överstelöjtnanten med förstemajorslönen.52 Om löneglidningen tidigare drabbat 
det lägre befälet, slog dessa reformer nu mot regementets höga officerare. 

Det faktum att tidigmoderna officerares och ämbetsmäns tjänstgöringsförhål-
landen inte alltid motsvarade deras rang- och löneförhållanden, har resulterat i 
en metoddiskussion kring hur de skall klassificeras.53 Beroende på utgångs-
punkt och syfte har det naturligtvis funnits behov av olika definitioner. I vissa 
fall har det varit fruktbart att låta den tidigmoderna krigsmaktens tilltrasslade 
tjänstehierarki fångas genom en vid definition, det vill säga genom att definiera 
alla individer med en officerstitel som officerare. I andra studier har definition-

                                                      
48 Nilsson, 1988, s. 104, 121–123. 
49 Fredriksson, 1997, s. 21, Gerhardsson, 1997, s. 75. 
50 Black, 2007, s. 128. 
51 Artéus, 1996, s. 18, Nilsson, 1988, s. 123. 
52 Nilsson, 1988, s. 122–123. 
53 För detta se Nilsson, 1988, passim, Larsson, 2003, 121–126 och Thisner, 2007, s. 66–67. 
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en istället gjorts utifrån det man menar vara dessa ämbetsmannagruppers hu-
vudsakliga näringsfång.54 

Den avgörande frågan i detta sammanhang är dock vad som är att betrakta 
som en indelt officerslön. En utgångspunkt tagen i löntagarens titel, skulle ex-
empelvis innebära att vissa underofficerslöner med tiden vore att betrakta som 
officerslöner. I vissa fall skulle med en sådan definition också soldatlöner kunna 
betecknas som officerslöner i de fall de innehades av officerare. Denna studie 
handlar emellertid inte i första hand om officerarna som ståndspersoner eller de 
problem som den tidigmoderna krigsmakten hade med att tillgodose alltfler 
individers behov av officerstitlar.55 Här står den indelta lönen i fokus. Styrande 
för definitionen av vad som är att räkna som en officerslön blir därmed den ur-
sprungliga lönestaten, inte det symboliska kapital löntagarens titel för tillfället 
motsvarade. Trots att exempelvis löntagaren var andremajor, är det med denna 
utgångspunkt alltjämt fråga om en kaptensindelning, liksom det i stabskapt-
enens fall handlar om en löjtnantslön. 

Metodologiska överväganden 

Indelningsverket präglades i stor utsträckning av naturaskatter inom ramen för 
en decentraliserad förvaltningslösning. Detta må för kronan ha varit en smidig 
lösning. För historikern ställer det emellertid till bekymmer som bitvis utgör 
rätt avsevärda utmaningar. Här kommer dessa problem först att diskuteras, var-
efter de källor och metoder som praktiskt kan användas behandlas. 

Indelningsverket som forskningsproblem 
En studie av indelningsverket och i synnerhet dess ekonomiska aspekter erbju-
der en mängd metodologiska problem, något som också präglat dess historio-
grafi. Berndt Fredriksson noterar att mycket av vår nuvarande kunskap bygger 
på information om systemets yttre ramar. Dess ”innanmäte” har ägnats påfal-
lande liten uppmärksamhet, vilket han menar sammanhänger med att käll-
materialet är fragmenterat och svårtytt.56 

Huvudproblematiken kan sammanfattas i två delar. Den första rör skattesy-
stemet som sådant och berör i synnerhet lönernas hemmansräntor. Den andra 
rör de lönekomponenter som var kopplade till boställenas avkastning och deras 
drift. Båda dessa komponenter måste sammanföras för att kunna svara på frågan 
om hur systemet fungerade i ekonomiskt hänseende. 

När det gäller skattesystemet kan konstateras att den decentraliserade upp-
börden var en, med Fredrikssons ord, ”bilateral fråga” mellan löntagaren och 
skattebetalaren. Han konstaterar att man därför inte på samma sätt som för 

                                                      
54 För det första fallet, se Thisner, 2007, s. 67 och för det andra se Norrby, 2005, s. 203. 
55 För en sådan studie, se Thisner, 2007. 
56 Fredriksson, 1989, s. 16. 
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kronans övriga skatter kan följa dessa i kronans räkenskaper.57 Även Pär Froh-
nert tar upp problemet med att räntebetalningens form var en ensak mellan 
indelningshavarna och bönderna och det faktum att källmaterial som besvarar 
frågor om hur stor del av dessa skatter som betalades in natura eller i kontanter 
är sparsamt.58 En konsekvens av organisationens struktur är därmed en på vissa 
avgörande punkter besvärande källbrist. 

Ytterligare en del av problematiken kring de indelta skatterna sammanhänger 
med bokföringssättet. De indelta lönernas kronovärden motsvarade nämligen 
inte skatternas och lönernas faktiska värden. Bokföringsvärdena var oföränder-
liga och hade redan under 1700-talets första hälft hunnit bli föråldrade – åt-
minstone såsom mätare på faktiska belopp. Under århundradets lopp blev dis-
krepansen mellan kronovärderingen och skattepersedlarnas faktiska värden än 
större.59 Problemet gäller för övrigt även generellt forskningen om Sveriges 
statsfinanser under 1700-talet. En central konsekvens blir därmed att indel-
ningsverkets kostnader undervärderats. Detta problem gäller exempelvis Karl 
Åmarks standardverk Sveriges statsfinanser 1719–1809.60 

Olika lösningsförslag som rör de indelta räntornas reella värden har presente-
rats på olika aggregerade nivåer. Lars Herlitz menar exempelvis att Åmarks siff-
ror för perioden 1760–1764 skulle behöva skrivas upp med 200 procent, under 
förutsättningen att grundskatternas värden generellt utvecklades på samma sätt 
som i Skaraborgs län.61 Mats Olsson föreslår istället att Åmarks siffror rörande 
grundskatten generellt borde justeras upp med 41 procent för perioden 1719–
1809. Detta på grund av att underskattningens omfattning vid mitten av 1800-
talet anses ha legat däromkring.62 Andra försök att beräkna de indelta lönernas 
storlek utifrån olika omräkningsoperationer och grundantaganden har gjorts av 
Gunnar Artéus.63 Åtminstone Artéus modell har dock ifrågasatts och hans till-
vägagångssätt och resultat anses istället ha medfört en överskattning av de in-
delta lönebeloppen.64 

Det förhållandet att olika regementens lönesammansättningar såg olika ut 
och att regionala variationer i räntornas sammansättning var legio, gör därutö-
ver sådana generaliseringar problematiska. Martti Rantanen menar istället, i 
likhet med Herlitz, att ett mer rättvisande tillvägagångssätt vore att använda 
räntornas sammansättning och mängd, såsom de anges i jordeböckerna och se-
dan multiplicera dem med de för tillfället rådande priserna (markegångsvärdet) 

                                                      
57 Fredriksson, 1997, s. 13. 
58 Frohnert, 1993, s. 74. 
59 Herlitz, 1974, s. 241, Screen, 2007, s. 107. 
60 Åmark, 1961. 
61 Herlitz, 1974, s. 241, not 19. 
62 Olsson, 2005, s. 25. 
63 Artéus, 1982, s. 160–183. 
64 Fredriksson, 1997, s. 56 och not 98, Thisner, 2007, s. 354, Rantanen, 2011, s. 4–5. 
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– en metod han använder sig av i en pågående studie som omfattar fyra län och 
rör perioden 1730–1809.65 

Emellertid är denna lösning inte tillräcklig för denna studie. Tillvägagångs-
sättet speglar otvivelaktigt de anslagna skatternas värdeutveckling på ett betyd-
ligt mer rättvisande sätt än de metoder som bygger på generella uppskrivningar. 
Den tar emellertid inte hänsyn till intäkterna från boställena, vilkas betydelse 
dessutom skiljde sig åt mellan olika lönesystem. Som redan nämnts, utvecklades 
inte boställenas avkastning enligt samma principer som de anslagna skatterna. 
Boställsavkastningen var heller inte fixerad, utan förändrades rimligen med det 
regionala jordbrukets utveckling. Det rör sig således om en betydligt mer kom-
plex dynamik än för beräkningar av intäkter från skattemedel. 

Forskningsläget kring hur de ekonomiska förhållandena sett ut på boställena är 
sparsamt och splittrat. De studier som gjorts utifrån ekonomiska, sociala och kul-
turella förhållanden präglas av disparata frågeställningar, skiftande vetenskaplig 
halt och en ojämn geografisk och kronologisk fördelning, något som också bidrar 
till svårigheter att få en överblick över större utvecklingsförlopp.66 En anledning 
till detta är återigen källäget. Källmaterialet kring boställenas avkastningsgrader är 
nämligen ännu sämre än för de indelta skatterna. Löntagarna hade ingen skyldig-
het att löpande föra bok över de lönemedel deras boställen avkastade. I de fall 
sådana uppgifter föreligger, stammar de i regel från brev, dagböcker, bouppteck-
ningsmaterial och i bästa fall uppgifter ur enstaka bevarade gårdsarkiv.67 Sådant 
material är synnerligen fragmentariskt bevarat och som Göran Ulväng påpekar är 
det behäftat med en rad källkritiska problem. Detta hänger inte minst samman 
med blandningen av natura- och penninghushållning i 1700-talets och det tidiga 
1800-talets räkenskaper. Svårigheterna ökar dessutom då gränserna mellan går-
darnas och de personliga räkenskaperna är diffusa.68 

Utifrån dessa utgångspunkter vore således en studie av löneindelningsverkets 
ekonomi i princip omöjlig att genomföra. Emellertid finns ett värdefullt, men 
underutnyttjat material att tillgå. 

Centrala källor 
En central källa till såväl de militära boställenas avkastning som de bidrag an-
slagna räntor och kronotiondespannmål lämnade till indelningarna tillkom i 
samband med förarbetena till 1833 års lönereglering, en reform som kan betraktas 
som den mest genomgripande förändringen i det yngre militära indelningsverket 
sedan dess tillkomst. För att genomföra löneregleringen var det av betydelse att 
man först bildade sig en uppfattning om vad boställena egentligen producerade 
och hur indelningarnas sammansättning i övrigt påverkade de faktiska lönebelop-

                                                      
65 Rantanen, 2011, s. 2–4. För samma tillvägagångssätt, se även Herlitz, 1974, s. 242. 
66 För detta se exempelvis Ulväng, 2002, s. 173 och 182. 
67 För detta se exempelvis Thisner, 2007, s. 78–82, 86–87.  
68 Ulväng, 2002, s. 183. 
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pen. Av denna anledning tillsattes den så kallade Boställsuppskattningsskommit-
tén, som år 1827 presenterade resultaten av sitt arbete.69 

Uppskattningsarbetet och inhämtandet av uppgifter skedde lokalt vid de en-
skilda förbanden. Uppgifterna var långt ifrån en skrivbordsprodukt, där enbart 
indelningsverkets jordeböcker fått ligga till grund för skattningsarbetet. I stället 
rörde det sig om en handgriplig inventering där regementenas kommitterade reste 
runt och inspekterade de olika boställena. Vanligen understöddes arbetet av 
kartmaterial, specialbesiktningar och intervjuer med lokala ämbetsmän, arrenda-
torer och löntagare. 

För denna undersöknings syften är givetvis materialet ytterst tacksamt då det 
samlat och för ett och samma tillfälle ger tillgång till uppgifter för i princip hela 
det militära löneindelningsverkets indelningar. I de kommitterades material vid 
regementena diskuteras även olika uppskattningsprinciper och deras uppfattade 
problem och förtjänster. Utredningsmaterialet har därmed en transparens som 
ofta saknas i annat kameralt material och därutöver en hög grad av samtidighet. 
Materialet ger alltså en möjlighet att vid ett tillfälle under undersökningspe-
riodens slutskede studera löneindelningsverket i blixtbelysning. Det ger däremot 
inte möjlighet att fånga systemets utveckling år från år. Det finns det å andra 
sidan inget annat material som gör på ett fullgott sätt heller. 

Materialet är inte okomplicerat från källkritisk synpunkt. När det gäller be-
räkningarna av räntornas och kronotiondespannmålens värden är problemati-
ken förmodligen mindre akut. Sådana uppgifter kunde rimligen kontrollräknas 
i Stockholm. Mer problematiska är då värderingarna av boställenas avkastning, 
där uppgifterna baserades på information som endast kunde erhållas av rege-
mentenas uppskattningskommittéer på lokal nivå. Emellertid finns möjligheter 
att hantera detta problem, närmare bestämt genom användandet av arrendekon-
trakt från 1810- och 1820-talen som korrelat. Arrendekontrakt från 1700-talet är 
mycket sparsamt bevarade, men från och med 1800-talets första decennium 
finns de tillgängliga i sådan mängd att de kan analyseras mer systematiskt. 

Boställsuppskattningskommitténs material erbjuder därmed en god inblick i 
systemets alla delar för ett enskilt tillfälle, men tillåter inte ett närmare studium 
av förändring. Det finns dock möjligheter att bilda sig en rimlig uppfattning 
om dynamiken rörande de anslagna skatternas ekonomiska bidrag över tid, 
nämligen om räntornas sammansättning är känd. 

För att få sådan information samt uppgifter om lönesystemens strukturella 
sammansättning behövs jordeböcker. Till följd av myntreformen 1776, då 
myntsystemet byttes, var nya jordeböcker tvungna att upprättas. Ur källteknisk 
synpunkt är detta en lycklig omständighet då många regementen har jorde-
böcker från ungefärligen samma tidpunkt samlade i en sammanhållen arkiv-
serie. Det finns ingen anledning att misstänka att några väsentliga förändringar 
skett i lönesystemens sammansättning mellan tidpunkten då de ursprungliga 

                                                      
69 KrA, Kommittéer och kommissioner 1694–1929, Boställsuppskattningskommittén 1827. 
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lönestaterna upprättades och tidpunkten för myntreformen. I allt väsentligt 
handlar det om att kronovärdena räknats om från daler silvermynt till riksdaler 
specie.70 Ett undantag fanns dock från startpunkten efter stora nordiska kriget; 
Västerbottens regementes officersindelningar kom under århundradets lopp att 
kompletteras med boställen.71 

Ett annat sätt att skapa en översiktsbild av lönesystemens förändring, medger 
en analys av de relativa förskjutningarna mellan lönestaternas nominella sam-
mansättning och deras reella värden under 1820-talet. Kort sagt innebär detta att 
lönestaternas relativa sammansättning utifrån kronovärderingen jämförs med 
den relativa fördelningen av indelningarnas faktiska värden såsom de kommer 
till uttryck i Boställsuppskattningskommitténs material 1827 (efter det att juste-
ringar efter källkritiska överväganden gjorts). Tillvägagångssättet är emellertid 
inte helt invändningsfritt, då det bygger på premissen att lönerna ursprungligen 
var någorlunda jämbördiga under sent 1600-tal, då systemet knäsattes. Denna 
problematik diskuteras närmare i kapitel 4. 

Sammanfattningsvis kan sägas att studierna som rör lönesystemens och räntor-
nas sammansättning bygger på jordeboksmaterial. Frågan om vad dessa kompo-
nenter motsvarade i reella värden besvaras av Boställsuppskattningskommitténs 
material vid ett tillfälle. Några andra realistiska alternativ finns inte att tillgå för en 
studie som har ambitionen att väsentligen höja sig över studier som rör en eller ett 
par enstaka indelningar. Frågor som rör lönesystemets utveckling måste däremot 
besvaras med hjälp av ”syntetiska” metoder och får, som kommer att framgå, mer 
karaktären av en bedömning. Bedömningens rimlighet kan emellertid värderas 
utifrån det vi vet om jordbrukets förutsättningar i respektive område samt räntor-
nas sammansättning och den generella prisutvecklingen. 

Studierna av boställenas driftsformer och deras utnyttjande som tjänstebo-
städer har av arbetsekonomiska skäl måst inskränkas till Upplands och Väster-
bottens regementen. Valet av dem betingas av två faktorer. Den första rör deras 
radikalt skiljaktiga jordbruksförhållanden. Den andra hänger samman med att 
regementena ur löntagarnas perspektiv rimligen måste ha värderats på olika sätt. 
Upplands regemente var placerat i en förhållandevis tätbefolkad trakt i närheten 
av huvudstaden medan Västerbottens regemente fanns i rikets periferi. Antalet 
övertaliga officerare var, som tidigare framgått, högre vid Upplands än vid Väs-
terbottens regemente. Detta skulle kunna ses som en fingervisning om regemen-
tenas skiljaktiga attraktivitet. 

                                                      
70 Den huvudsakliga förändringen denna omräkning medförde var ett slags temporär renove-

ring av penningräntorna, medan de övriga skattepersedlarna lämnades oberörda. Detta behandlas 
mer utförligt i kapitel 3. Intäkternas relativa fördelning är alltså oförändrade, något som exempel-
vis framgår vid en jämförelse mellan Upplands regementes jordebok från 1729 och 1780, bearbet-
ning av uppgifter ur KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 72 (Upplands regemente 1729) 
och vol. 73 (Upplands regemente 1780). 

71 Boställssituationen vid Västerbottens regemente behandlas närmare i kapitel 4. 
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I Upplands regementes fall följs samtliga officersboställen från 1721 till och 
med 1833 med hjälp av mantalslängder, husförhörslängder och – för att säkerställa 
att löntagaren stämmer överens med brukaren – generalmönsterrullor. Denna 
information har sedan sammanställts i en databas. För Västerbottens regemente, 
vars indelningar inte var kompletta med boställen förrän vid 1770-talets ingång, 
har hälften av regementes officersboställen från 1770 till 1833 undersökts på mot-
svarande sätt. Valet att endast undersöka hälften av boställenas drift närmare bet-
ingas av att vissa boställen av olika anledningar med tiden kom att bytas ut, ex-
empelvis beroende på nya gränsförhållanden efter 1809. Av denna anledning har 
det varit svårt att få samma grad av kontinuitet som vid Upplands regementes 
boställen. De fyra kompaniers officersboställen som undersöks har däremot valts 
med hänsyn tagen till geografisk spridning; två av kompanierna befann sig i det 
som efter 1810 blev Norrbottens och två i Västerbottens län. Därutöver har rege-
mentschefens boställe inkluderats för att samtliga regementets nivåer av indelta 
löntagare inom officerskåren skall representeras. Jag bedömer att underlaget 
fångar huvudmönstren för regementets brukar- och boendeförhållanden tillräck-
ligt väl för att göra uttalanden om de generella mönstren vid regementet.72 De 
studerade boställena och deras närmare geografiska placering framgår av bilaga 1. 

Totalt bygger studien på omkring 3 200 brukarår för Upplands och något mer 
än 800 brukarår för Västerbottens regemente. Någon studie av militär boställsdrift 
av motsvarande kvantitativa omfattning har tidigare inte gjorts. Det närmare till-
vägagångssättet för dessa delstudier beskrivs i kapitel 5 och 6. I nästa kapitel under-
söks löneintäkter från anslagna skatter. 

 

                                                      
72 Under arbetets gång har därutöver noterats att variationerna mellan de undersökta 13 bostäl-

lena varit förhållandevis små, något som gör det rimligt att anta att de ådagalagda mönstren knapp-
ast bör ha sett radikalt annorlunda ut vid de boställen som inte inkluderats i undersökningen. 
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KAPITEL 3 

Kol, smör och spannmål: indelta räntor vid 
fyra förband 

I fokus för detta kapitel står de lönekomponenter som utgjordes av hemmansrän-
tor och kronotiondespannmål vid de fyra studerade regementena, med andra ord 
de lönemedel som transfererades genom skattesystemet. Kapitlet behandlar rän-
tornas relativa betydelse inom respektive regementes avlöningssystem, ränte-
persedlarnas sammansättning och värdeutveckling. Slutligen belyses olika region-
ala strategier för att förvandla indelningsverkets naturalöner till pengar, en central 
aspekt av indelningsverkets marknadsintegration. Kapitlet inleds emellertid med 
en beskrivning av grundskattesystemet, fundamentet i indelningsverket. 

Indelningsverket: skattesystem och lönesystem 

Som tidigare diskuterats var löneindelningsverket ett integrerat skatte- och löne-
system. Avseende de indelta infanteriofficerarnas löneförhållanden kom detta 
till tydligast uttryck i de hemmansräntor och den kronotiondespannmål som 
var anslagen deras indelningar. I föregående kapitel har diskuterats att det in-
delta lönesystemets delar bör ha utvecklats heterogent. Boställena, liksom övriga 
jordbruksfastigheter, bör i samband med den agrara revolutionen ha ökat sin 
avkastning medan de lönekomponenter som vilade på anslagna skatter istället 
utvecklades efter andra principer. Tidigare forskning har för räntornas vid-
kommande pekat på två centrala tendenser. Den första rörde en relativ försäm-
ring av kronans intäkter i förhållande till den totala produktionen. Eftersom 
skatterna var fixerade, innebar produktionsökningarna att större andelar av 
överskottet med tiden hamnade i böndernas händer. Skattesystemet kan där-
med sägas ha varit regressivt.1 Det andra sättet som räntorna kunde stagnera på 
var genom inflation, vilket i synnerhet kunde drabba penningräntorna.2 Utöver 

                                                      
1 Backlund, 1993, s. 27, Olsson, 2005, s. 26–27. 
2 Backlund, 1993, s. 27, Gadd, 2000, s. 195–197, Olsson, 2005, s. 32. Här bör emellertid skiljas på 

penningräntor och räntor som betalades i pengar. I det första fallet handlade det om skatter som 
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dessa mer generella försämringstendenser, bör också det faktum nämnas att 
prisutvecklingen på olika varor och tjänster under perioden såg ut på olika sätt i 
riket. Det kan därför antas att de anslagna räntornas förmånlighet skiljde sig åt i 
olika regioner, varvid med tiden oförutsedda diskrepanser uppstod. 

I detta kapitel är det således lönesystemets anslagna hemmansräntor och 
kronotiondespannmål som står i fokus. De centrala frågeställningarna rör deras 
närmare roll i de olika lönesystemen, vad räntorna konkret bestod av, vilka möj-
ligheter som stod till buds att omvandla dem till kontanta medel samt deras 
värden vid studiens slutskede. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för grundskattesystemet. Här behandlas 
skattesystemets generella drag och några centrala begrepp, såsom: förvandling, 
avlösning, kronovärde, markegångssättning och markegångsvärde. Därefter belyses 
olika sätt att hantera fluktuationer vid missväxt och betalningsoförmåga. 

Grundskatterna 

Jordeboks- och hemmantalsräntorna, eller grundskatterna som de under 1800-
talet också kallades, bestod som namnet antyder av två delar. Jordeboksräntan 
var den årliga jordräntan och bestod av ett antal avgifter, vars ursprung kan spå-
ras tillbaka till medeltiden. Jordeboksräntans medeltida ursprung är också an-
ledningen till att den inte följde mantalssättningen.3 Lejonparten av jordeboks-
räntan var satt i naturapersedlar och anses därför i stor utsträckning ha varit 
inflationsskyddad.4 Utöver jordeboksräntan betalade räntegivarna också man-
talsränta, även benämnd ”den ovissa räntan” eller ”den extraordinarie räntan”. 
Denna skatt var satt efter mantalet och bestod av en rad tillfälliga skattetitlar som 
införts under främst 1600-talet. De hade i huvudsak anslagits för krigsfinansie-
ringen men sedan blivit stående. Justeringar och jämkningar i såväl mantalssätt-
ningen som räntan förekom under huvudsakligen två perioder i det yngre indel-
ningsverkets historia, nämligen under 1680-talet respektive 1720-talet.5 

Grundskatterna delades vid uppbörden in i två kategorier, indelta och be-
hållna räntor. De indelta räntorna var öronmärkta för en civil eller militär in-
delningshavare. Andra mottagare av indelta räntor kunde vara institutioner, 

                                                                                                                             
utgjordes av en bestämd summa pengar medan det i det andra handlade om skatter som betalades i 
pengar, men vars belopp var avhängiga av prisutvecklingen på de naturapersedlar de var låsta emot. 
Resonemanget utvecklas ytterligare då termerna avlösning och förvandling behandlas. 

3 Hegardt, 1982, s. 473, Olsson, 2005, s. 28. Något förenklat kan mantalsmåttet sägas vara ett 
mått på en fastighets bärkraft. 

4 Backlund, 1993, s. 27. 
5 Hegardt, 1982, s. 473, Backlund, 1993, s. 45, Olsson, 2005, s. 28–29. Som framgår var det ti-

digmoderna skattesystemet under 1600-talet präglat av allt annat än rigiditet. Hegardt framför en 
ökad skattebas till följd av gynnsamma priskonjunkturer som en orsak bakom att extraskatter 
kunde göras permanenta under 1500-talet och 1600-talets första hälft. De tillfälliga skatter som 
infördes under 1600-talets senare del, då priserna återigen stagnerade, tenderade som jämförelse 
inte att på samma sätt bli stående, Hegardt, 1982, s. 486–487.  
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såsom exempelvis hospital. Huvuddelen av grundskatterna var indelta och såle-
des anslagna för att täcka en viss, bestämd utgift. De behållna räntorna kallades 
så för att de behölls av kronan, vanligen för den centrala statsadministrationens 
ändamål. De behållna räntorna uppbars av kronofogden.6 

Räntetagare och räntegivare: något om skattebetalandets villkor 
Uppbörden av infanteriofficerarnas indelta räntor skedde under regementsskri-
varens överinseende. Endast räntorna från officerarnas boställen – såvitt de nu 
inte brukade dem själva – uppbars på egen hand av löntagarna. Indelningsha-
varna och skattebetalarna hade att infinna sig till likvidationsmötet i januari 
medan ett restlikvidationsmöte hölls i februari-mars. Vid mötet fick räntegivar-
na besked om till vem de skulle leverera naturaskatterna, en information som 
var nog så viktig då löntagarna ju byttes med ojämna mellanrum. Vid samma 
tillfälle skedde också inkasseringen av regementets penningräntor.7  

På regementsofficerarnas lönehemman, närmare bestämt de löner de hade i 
egenskap av överste, överstelöjtnant eller major, var regementsskrivaren själv 
involverad som fogde. Han förefaller i dessa fall också haft ansvaret för dessa 
naturalöners omvandling till pengar.8 

I ett rättsfall från Södermanlands regemente år 1733, framgår något av rege-
mentsskrivarens dilemma. Kyrkoherden Andreas Nybohm hade i egenskap av 
skattebetalare skrivit till krigskollegium där han beklagade sig över att rege-
mentsskrivaren vägrade ta emot räntan från Nybohms skattehemman i natura-
persedlar. Regementsskrivaren hade i stället krävt att räntan skulle betalas i 
pengar. Krigskollegium beslöt efter granskning av ärendet att Nybohm själv fick 
välja huruvida räntan skulle betalas i kontanter eller in natura.9 Fallet antyder 
det problem som mer utförligt kommer att behandlas nedan, nämligen omaket 
med att omvandla naturapersedlar till pengar. 

Löntagaren hade inte själv rätt att av- och tillsätta åbor, exempelvis för att de 
ansåg att de skötte sina jordbruk så illa att de kunde misstänka att skatterna 
skulle utebli. Dessa uppgifter vilade i stället på regementsskrivaren eller i vissa 
fall på landshövdingen.10 De indelta löntagarna fick alltså inte själva resa om-
kring och driva in sina skatter. Gästning – det vill säga att låta sig inkvarteras 
och förplägas hos räntegivarna – var förbjudet för officerarna, på samma sätt 
som det var det för prästerskapet.11 Åtminstone på normativ nivå framstår för-

                                                      
6 Olsson, 2005, s. 25 och 28. 
7 Åmark, 1961, s. 52, Wirilander, 1964, s. 14, Fredriksson, 1997, s. 14, Screen, 2007, s. 108. 
8 Backlund, 1993, s. 29. 
9 Ericson, 1989, s. 90 och 102. 
10 Backlund, 1993, s. 29–30. 
11 Wirilander, 1964, s. 15, för detta se även Förklaring, angående huru hädanefter bör förhållas 

med utgörande af indelta och oindelta hemmansräntor, § 3, Stockholm, 1748-01-08. Bestämmelsen 
upprepade de förordningar som gällt sedan 1680-talet och var således inget nytt påfund då förkla-
ringen gavs. 
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hållandena mellan indelningsverkets räntegivare och räntetagare som ett uttryck 
för mildrade feodala relationer. Bostället var istället den komponent som indel-
ningshavaren kunde disponera över med minst inskränkningar. 

Då räntegivaren betalade skatten in natura, hade bonden skyldighet att föra 
räntespannmålen till den köpstad i lagsagan12 som bäst passade indelningshava-
ren. Bonden kunde emellertid kräva att få lösa spannmålen i pengar i stället.13 
Många av de mindre persedlarna, såsom höns, talg och torkad fisk, kunde bön-
derna, om inte annat av bekvämlighetsskäl, också avlösa kontant.14 

Ibland kunde särskilda arrangemang träffas mellan räntetagare och räntegi-
vare, så kallade sämjeräntor. De var muntliga eller skriftliga överenskommelser 
om att skatten skulle betalas i form av en avtalad klumpsumma pengar. Dessa 
kontrakt kunde löpa oförändrade under flera år. På kort sikt måste detta givetvis 
ha varit en smidig lösning men i tider av prisökningar förlorade räntetagaren 
givetvis på uppgörelsen.15 Förekomsten av sämjeräntor tyder därmed på att för-
utsägbarhet och bekvämlighet ibland också spelat en roll i skattesystemets prak-
tiska tillämpning. 

I vilken utsträckning bestämmelserna efterlevdes och i synnerhet hur vanligt 
det var med överträdelser av förordningarna, är givetvis svårare att veta. Helt 
säkert är hur som helst att diskrepanser mellan bestämmelser och praktik före-
kom. Ty även om förhållandena räntetagare och räntegivare emellan var regle-
rade, tycks det ha funnits vissa områden på vilka räntetagarna tagit sig större 
friheter än de var berättigade till. Ett sådant rörde böndernas transport av rän-
tepersedlar då skatten betalades in natura. År 1770 utgick ett kungligt påbud 
som skulle läsas upp i predikstolarna. I detta påbud citerades Kungl. Maj:ts re-
solution på allmogens i Sveriges och Finlands allmänna besvär från 1727. Här 
nämndes bland annat: 

[…], at en stor del av Indelningshafwarne mycket swårt handterat Allmo-
gen, både med altför långa körslor med deras afrads-Spanmåls bortförande, 
the ther ofta fallit Bonden drygare, än sjelfwa Spannemålen, som ock at 
the, tå Bonden fått lösa Spannemålen med penningar, tagit af honom långt 
öfwer Markegången […].16 

Uppenbarligen var denna typ av problem inte ovanliga, eftersom de påtalade 
missförhållandena från 1727, på förmodat förekommen anledning ånyo lyftes 

                                                      
12 En lagsaga var ursprungligen ett rättsdistrikt och motsvarade ett eller flera härader. 
13 Backlund, 1993, s. 30. 
14 Wirilander, 1964, s. 15. 
15 Herlitz, 1974, s. 268–269, Backlund, 1993, s. 26. 
16 Kongl. Maj:ts påbud, angående de om ränte- och löningsspannmålens utgörande tid efter annan 

utkomna reglementen och resolutioner, Stockholm, 1770-03-21. Citatet belyser också det faktum att 
räntetagarna uppenbarligen också krävt ett högre pris än det som kunde fordras då räntorna beta-
lades kontant. Hur betalning av räntorna skulle ske behandlas mer utförligt nedan. 
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fram.17 Detta fenomen, där räntetagarna kunnat påverka de uppburna inkoms-
ternas omfattning, passar väl in på Stellan Dahlgrens definition av direkt skatte-
exploatering.18 Som kommer att framgå var utrymmet för sådana manipulationer 
emellertid inte så stort att det väsentligen skulle öka räntetagarnas intäkter. Peri-
odvis gällde även arrangemang där räntetagarna istället blev förlorare. 

Likväl tycks det även ha förekommit att bönderna ibland vägrat att fullgöra 
de lagstadgade transporterna. Ett sådant exempel stammar från 1789 eller 1790 
och rör överstelönen vid Upplands regemente, en lön som vid detta tillfälle 
uppbars som pension av den tidigare regementschefen Fabian Casimir Wrede. I 
hans fall vägrade bönderna att transportera hans räntespannmål någon annan-
stans än till bostället – trots att de hade skyldighet att föra den till den ort inom 
lagsagan som passade löntagaren bäst då den betalades in natura. Wrede me-
nade att omständigheten att få spannmålen levererad till bostället och inte till 
de orter där den vanligen försåldes var en ren förlustaffär. Han likställde i ett 
brev – måhända något drastiskt – bortfallet av transporterna till försäljningsor-
terna för indelta löntagare, med att detta för de kontantavlönade statstjänarna 
skulle vara som om de fått sina löner i form av skuldsedlar ställda på Kanton i 
Kina, där de på egen risk och bekostad fick inlösa dem.19 

Förvandling av räntepersedlar 
Att förhållandena mellan räntetagare och räntegivare ibland uppvisade diskre-
panser i jämförelse med förordningarna hade en viss motsvarighet i uttolkandet 
av jordeböckernas skattetitlar. Här var emellertid orsakerna vanligen andra än 
ett godtyckligt tänjande på regelverken. 

Beroende på produktionsförändringar, men även av andra orsaker, blev 
nämligen ibland vissa persedlar med tiden omöjliga att betala eller onyttiga för 
mottagaren. De kunde därför förvandlas till andra persedlar.20 Ett exempel 
där produktionsförändringar påverkade persedlarnas sammansättning var de 
spannmålsräntor som var anslagna till Uppsala universitet. Vid 1600-talets 
början utgick de till huvuddelen i korn. Under seklets lopp ökade emellertid 
rågodlingen i östra Mellansverige, en förändring som hängde samman med 
förändrade konsumtionsmönster. Brännvinsbränningen, som då ökade, kräv-
de nämligen råg. På grundval av dessa förändringar etablerades en praxis som 
innebar att bönderna under slutet av seklet levererade spannmålsräntan till 
hälften i råg och hälften i korn. Andra omständigheter kring räntornas för-
vandling hade mer praktiska orsaker. I synnerhet naturapersedlar som ingick i 
små mängder i jordeboksräntan bör ha varit smidigare att avlösa med pengar 

                                                      
17 Att stridigheter om lönespannmålens transportvillkor förefaller ha varit vanliga framgår även 

i Frohnert, 1993, s. 136–137. 
18 Dahlgren, 1982, s. 443. 
19 För detta exempel, se Thisner, 2007, s. 81. 
20 Falkman, 1860, s. V. 
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än att hantera som naturaskatter. I somliga fall kunde även andra uppgörelser 
förekomma; räntetagare som hade ett stort arbetskraftsbehov kunde träffa av-
tal med räntegivarna att betala räntan med dagsverken i stället för de angivna 
pengarna eller naturapersedlarna.21 Tydligt är alltså att skattesystemet haft en 
viss flexibilitet. Exakt hur smidigt det var kan givetvis diskuteras. Det bör inte 
minst ha varit en fråga om hur stort manöverutrymme räntetagaren hade 
gentemot sina räntegivare. Anpassningsgraden tycks i alla händelser ha varit 
större än det statiska intryck jordeböckerna ger. 

Termen förvandling innebar därmed att en skattepersedel eller grupper av per-
sedlar byttes ut mot en mer tjänlig eller lätthanterlig persedel. Räntorna betalades 
således inte alltid i den form de var upptagna i enligt jordeboken. Hur räntorna 
skulle eller åtminstone borde betalas, angavs i orternas så kallade undervisning-
ar. Här specificerades räntornas slag, deras mått och kronovärde för varje helt 
hemman, samt deras förvandling från en persedel till en annan.22 Undervis-
ningarna kan därmed betraktas som en uttolkning eller tillämpning av jordebo-
ken, vanligtvis på lokal eller regional nivå. 

Instruktionerna för Åsunda, Trögds och Lagunda härader i Uppsala län kan 
tjäna som exempel på hur en sådan undervisning kunde se ut. Ett hemman i 
dessa härader hade utöver mer lättbegripliga naturapersedlar, såsom exempelvis 
spannmål, smör, fläsk och höns, även ett antal mindre transparenta skatter att 
betala. Här återfanns skattetiteln årliga hästar, vilket var en ränta som i dessa 
härader till omkring 30 procent utgick i pengar och till 70 procent i spannmål. 
På liknande sätt förhöll det sig med skatten kungshästar, som också var ett rän-
tekomposit av pengar och spannmål. Skatten vind och vask som också ingick i 
jordeboksräntan, var av allt att döma en sammansättning av naturaprodukter 
och -prestationer.23 

Även den extra ordinarie räntan innehöll ett antal titlar som kräver närmare 
förklaring. Landtågsgärden anges i dessa härader inledningsvis ha bestått av tolv 
olika sorters persedlar, men redan under 1600-talets första hälft hade skatten 
förenklats till tre persedlar, varav spannmål utgjorde den absolut största ande-
len. Salpeterhjälpen som inledningsvis utgått i naturaprodukter hade med tiden 
förvandlats till en penningränta. Skatterna hjälpeveden, hjälpedagsverken och 
drängelönen hade i likhet med landtågsgärden förenklats, men denna gång på så 
sätt att de vid 1600-talets mitt hade upphävts i utbyte mot sex öke- och tolv 

                                                      
21 Hegardt, 1982, s. 475–476. Det är betydligt mer tveksamt om indelningsverkets löntagare 

kunde kräva att omvandla räntor till dagsverken. Däremot kunde förmodligen sådana arrange-
mang ändå åstadkommas genom överenskommelser. 

22 Falkman, 1860, s. V–VIII. 
23 Falkman, 1860, s. 4–9, 137–140, Ågren, 1964, s. 45–46. 
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drängedagsverken per mantal. Skjutsfärds- och boskapspenningarna betalades i 
dessa härader kontant med tre respektive två daler silvermynt per mantal.24 

Skattesystemets tillämpning kunde således skilja sig åt mellan häraderna inom 
ett och samma län. Ett indelt regementes skattehemman kunde därmed – som i 
Upplands regementes fall – ligga i härader där sinsemellan olika undervisningar 
användes. Riktigt lika komplicerat var det emellertid inte överallt. Älvsborgs län 
hade en enda undervisning, något som också gällde Västerbottens (och sedermera 
även Norrbottens) län.25 I likhet med Upplands regemente måste däremot upp-
börden vid Dalregementet hanteras med flera undervisningar.26 

Avlösning, kronovärde och markegångsvärde 
Ett grundläggande problem som detta naturaskattesystem hade att hantera var vär-
deringen av skattepersedlarna och det faktum att priserna ändrade sig med tiden. 
Problematiken komplicerades ytterligare av att räntegivarna ofta hade en möjlighet 
att välja i vilken form skatterna skulle betalas – eller enligt gängse terminologi – 
avlösas. Betalningen kunde ju antingen ske i naturaprodukter enligt jordeboken och 
ortens undervisning eller genom kontant betalning. I det senare fallet krävdes en 
prislista för att såväl räntegivare som räntetagare skulle veta vilka belopp som skulle 
betalas och vad som kunde förväntas flyta in, kort sagt en uppgift på vad ränte-
persedlarna var värda just det året. Det är i detta sammanhang som begreppen 
kronovärde och markegångsvärde kommer in i bilden. 

Det var med kronovärderingen som grund som bland annat indelningsver-
kets löner konstruerades och rusthållen sattes samman.27 Kronovärdet var inte 
ett marknadsvärde, utan ett bokföringsvärde, en fixerad skattemässig värdering 
som alla skattepersedlar fått. Kronovärdets ursprung sammanhänger troligen 
med landtågsgärdens införande vid 1600-talets början. Denna skatt bestod som 
nämnts av ett antal naturapersedlar som bönderna samma år fått rätt att betala 
kontant, vilket förklarar den ursprungliga prissättningen. Med tiden försågs 
även persedlar som inte ingick i landtågsgärden med kronovärden.28 Kronovär-
det kunde vara såväl lägre – vilket var betydligt mer vanligt – som högre än det 
för tillfället rådande marknadspriset. Kurt Ågren menar att det förmodligen aldrig 
varit riksdagens avsikt att normera några varuvärden genom kronovärderingen. 

                                                      
24 Falkman, 1860, s. 4–9, 137–140. Som framgår hade således mantalsräntan i dessa härader 

också inslag av naturapersedlar. Backlund understryker jordeboksräntans höga grad av inflations-
skydd, eftersom den utgick i naturapersedlar, Backlund, 1993, s. 27. Även mantalsräntorna torde, 
som i det anförda exemplet, i hög grad ha haft denna egenskap, även om förhållandena i just 
dessa tre härader knappast kan generaliseras till riket som helhet. 

25 Falkman, 1860, s. 29–30, 123–124. Däremot hade Lappland flera olika undervisningar, förde-
lade på Torneå och Kemi, Umeå och Luleå, samt Piteå lappmarker. 

26 Falkman, 1860, s. 99–101. 
27 Backlund, 1993, s. 26. För detta, se även kapitel 2. 
28 Ågren, 1964, s. 22, Lindgren, 1971, s. 37. 
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Man vet inte heller om kronovärderingen avspeglade den verkliga prisrelationen 
mellan olika varor.29 

Den för denna undersökningsperiod viktigaste förändringen i kronovärde-
ringen gjordes i och med 1776 års myntreform, då daler silvermynt ersattes med 
riksdaler specie. I samband med reformen skrevs kronovärdena kraftigt upp, 
närmare bestämt till det dubbla värdet. Reformen hade störst betydelse för pen-
ningräntorna. Olsson menar att reformen hade störst effekt i Skåne, där hela 
jordeboks- och mantalsräntan sedan 1660-talet var satt i pengar. Fram till mynt-
reformen hade skatterna därför gradvis urholkats. Skattebetalarna hade således 
fått ett slags skattelättnad genom inflation, men fick nu i ett slag se sina skatter 
”renoverade” genom kronovärdenas fördubbling.30 En anledning bakom såväl 
myntreformen som uppskrivningen av kronovärdena var inte minst den kraftiga 
inflationen som präglade den senare delen av frihetstiden. 

Reformen fick också genomslag i de indelta lönernas kronovärdesättning. En 
kaptensindelning, enligt det gamla kronovärdet, uppgick exempelvis till 200 
daler silvermynt. Enligt de nya, efter 1776 fastställda kronovärdena, uppgick den 
till 66 riksdaler och 32 skillingar specie. Vid en enkel omräkning skulle värdet 
istället ha blivit 33 riksdaler och 16 skillingar specie.31 

Med ledning av jordeboken och ortens undervisning visste man därmed vilka 
räntepersedlar och i vilken mängd de skulle betalas. Då naturapersedlar skulle 
avlösas kontant måste däremot ett aktuellt pris fastställas. Eftersom prisläget på 
olika varor skiftade över både tid och plats, användes det så kallade markegångs-
värdet för att räkna fram de kontanta summor som skattepersedlarna motsvarade 
just då. Av denna anledning brukar i synnerhet de räntor som utgick i naturaper-
sedlar betecknas som i huvudsak inflationsskyddade – de anses någorlunda väl ha 
följt prisutvecklingen.32 Det faktum att de indelta lönerna beräknades på de rå-
dande priserna medförde att de kunde variera kraftigt år från år. Ett belysande 
exempel på detta är överstelönen vid Björneborgs regemente. År 1793 motsvarade 
den (inklusive lönen som kompanichef) något mer än 2 000 riksdaler. Samma lön 
fem år senare, då priserna uppenbarligen var högre, motsvarade omkring 3 100 
riksdaler i reda pengar.33 

                                                      
29 Ågren, 1964, s. 22–23. Så hade exempelvis en tunna räntespannmål efter myntrealisationen 

1776 fått ett kronovärde om 36 skillingar per tunna och ett lispund (8,5 kilo) smör fastställts till 26 
skillingar. För detta se exempelvis KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 73 (Upplands rege-
mente 1780) och vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). 

30 Olsson, 2005, s. 32. 
31 KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 72 (Upplands regemente 1729) och vol. 73 (Upp-

lands regemente 1780). En riksdaler specie motsvarade 18 daler kopparmynt, medan en daler sil-
vermynt motsvarade tre daler kopparmynt. För det svenska myntsystemet under perioden, se 
Jörberg, 1972, band 1, s. 82–83. 

32 Backlund, 1993, s. 27 och Fredriksson, 1997, s. 56. Även dessa räntor föreföll dock kunna 
uppvisa stagnationstendenser, om än inte i lika snabb takt som penningräntorna, för detta se 
Herlitz, 1974, s. 256–257. 

33 Screen, 2007, s. 108–109. 
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Markegången baserades på lokala priser, men de sätt som dessa omsattes i 
markegångstaxorna gjorde att de mer eller mindre väl speglade de faktiskt rå-
dande priserna under undersökningsperioden. Detta hade i sin tur att göra med 
hur markegångsvärdena bestämdes. 

Under 1600-talets senare del utfärdades bestämmelser om att magistraten i de 
närmaste köpstäderna skulle insända attester på skattepersedlarnas priser som 
landshövdingens markegångssättning skulle baseras på. Däremot fanns det då 
ännu ingen uttalad bestämmelse om att landshövdingen också måste följa de 
insända prisuppgifterna, inte heller att landshövdingen uttryckligen var skyldig 
att upprätta några taxor. Med tiden stramades emellertid regelverket upp. Enligt 
1723 års landshövdingeinstruktion blev landshövdingen skyldig att årligen upp-
rätta en markegångstaxa och nu fastslogs också att länsmarkegången skulle följa 
de priser som gällde i köpstäderna. Tiden då prisuppgifterna skulle inskickas 
preciserades till omedelbart efter tomasmäss (den 21 december), men senast den 
30 december, varefter det ålåg landshövdingen att upprätta markegångstaxorna, 
så att de var häradsskrivarna tillhanda senast den 5 januari. År 1731 tillkom depu-
teradeinstitutionen. I denna skulle två företrädare för varje stånd närvara, varav 
hälften skulle vara indelningshavare och hälften räntegivare. Således övergick 
markegångssättningen från att vara ett renodlat förvaltningsärende på landshöv-
dingens bord till en förhandling där räntetagare och räntegivare på grundval av 
insänt prismaterial kompromissade sig fram till ett beslut. Markegångssättningen 
kom därmed att få en ökad grad av offentlighet.34 

I modellen fanns således två inverkande faktorer, dels inskickade prisuppgif-
ter, dels det resultat som deputationens förhandlingar nådde, som avgjorde 
markegångstaxornas utseende. Lindgren konstaterar att man för denna tid 
knappast kan utgå ifrån att de inskickade prisuppgifterna vägt tyngst, eftersom 
Kungl. Maj:t i en resolution år 1734 på allmogens besvär sökte hantera de pro-
blem som uppstod då två stånd stod emot varandra. Lösningen blev att man i 
ett sådant läge skulle rätta sig efter medelvärdet av de båda sidornas bud. Emel-
lertid kom prisunderlagens betydelse för markegångssättningen att öka. År 1748 
bestämdes att landshövdingen hade att hålla sig till medelvärdet på länets stä-
ders tomasmässo-priser, medan deputationen i stället fick ett slags kontroll-
funktion. Medelvärdet på länets priser blev en än tyngre styrande princip 1756 
då det bestämdes att de till landshövdingeämbetet inskickade lokala prisuppgif-
terna också skulle införas och tryckas i markegångstaxorna och därefter anslås i 
sockenstugorna. Därmed kunde också allmogen kontrollera att länsmarke-
gången verkligen motsvarade medelvärdet av länets städers torgpriser. Lindgren 
anser dock att det är svårt att exakt fastställa när den ena eller den andra princi-
pen slog igenom, men han menar att man med säkerhet kan utgå ifrån att det 

                                                      
34 Lindgren, 1971, s. 200–202. 
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först är från och med 1757 som medeltalsprincipen mer allmänt tillämpats i ri-
kets olika län.35 

Under 1760-talet gjordes vissa smärre förändringar, bland annat fick kam-
markollegium ansvaret att granska de olika länens markegångstaxeringar. Den 
stora förändringen skedde 1775. För det första utvidgades basen för marke-
gångssättningen på så sätt att priserna från landsorten skulle komplettera 
stadsprisuppgifterna. Inhämtandet av landsbygdens prisunderlag vilade på 
kronofogdarna. För det andra infördes återigen en friare bedömning i förhål-
lande till de lokala underlagen. Anledningen var att städernas decemberpriser 
inte ansågs ge ett tillräckligt bra bedömningsunderlag. Vid tomasmäss var, på 
grund av dåligt väglag, införseln av spannmål till städerna liten, därutöver 
ansågs priserna svåra att uppskatta bara ett par månader efter skörden. 
Spannmål var dessutom en vara som uppvisade kraftiga säsongsvariationer. I 
bedömningarna skulle i stället faktorer som föregående års priser och det in-
nevarande skördeårets utveckling tas med i beräkningarna. Kort sagt skulle 
bedömningsförfarandet lägga en större vikt vid årspriset på spannmål, än på 
det artimetiska medelvärdet i december månad.36 Grundstrukturen i 1775 års 
markegångordning förefaller därefter med smärre modifikationer ha varit den 
rådande ordningen under resten av undersökningsperioden.37 

Det var emellertid inte alltid som naturaskatterna, när de betalades i pengar, följ-
de de årliga markegångstaxorna. På riksdagen 1734 hade bönderna lyckats få igenom 
förslaget att alla naturaskatter, med undantag för spannmålsräntorna, skulle betalas 
efter en fixerad markegångstaxa. Reformen var naturligtvis till men för de indelta 
löntagarna som gjorde förluster i takt med att priserna steg på dessa persedlar. På 
riksdagen 1748 upphävdes därför efter krigsbefälets besvär denna ordning och en 
återgång skedde till avlösning efter den årliga markegången.38 

Sammanfattningsvis kan sägas att den beskrivna institutionella utvecklingen 
kring markegångstaxorna rimligen bör ha inneburit att de faktiskt rådande pri-
serna (marknadspriserna) och markegångsvärdena med tiden närmade sig 
varandra. I någon mening kan därmed förändringarna också sägas spegla en 
ökad grad av integration mellan marknad och skattesystem. 

                                                      
35 Lindgren, 1971, s. 202–203. 
36 Lindgren, 1971, s. 204–205. Lindgren menar emellertid att man inte utan vidare kan utesluta 

att det alltjämt efter 1775 förekom markegångstaxor som baserade sig på aritmetiska medelvärden. 
37 Kindberg, 1912, s. 1000–1001. 
38 Wirilander, 1964, s. 15. 
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Att hantera fluktuationer: restantier, reservhemman och nödtaxor 

Under optimala förhållanden skulle skatterna vara exakt anpassade efter skat-
tebetalarnas faktiska produktions- och betalningsförmåga. Produktionen 
skulle i en sådan perfekt värld inte ha störts av missväxter, vådeld och andra 
olyckor. Så var nu inte fallet, varför olika typer av regleringsmekanismer emel-
lanåt måste tillgripas. 

I det senmedeltida skattesystemet, som vilade på settingar och gärder, hante-
rades sådant inom det skattebetalande kollektivet; bönderna bidrog till den kol-
lektiva skatten efter enskild förmåga. När skattesystemet individualiserades och 
vilade på enskilda hemman måste däremot andra metoder tillgripas för att re-
glera betalningsoförmåga. En sådan moderator var restantier, skatteskulder som 
ackumulerades vid dåliga år. Vid goda år kunde i stället kronan ta ut mer skatt 
än vad jordeboken angett. Skattebetalarna amorterade då på skulden. Janne 
Backlund pekar på det faktum att räntan i realiteten var elastisk. Restantierna 
blev ett sätt för räntetagarna att inte pressa räntegivaren till bristningsgränsen 
vid dåliga år, men tillät dem ändå att ta ut mer vid goda.39 Förekomsten av re-
stantier innebar därför att de löneintäkter som grundades på anslagna hemmans-
räntor i realiteten kunde fluktuera i förhållande till de normerade summorna. 
Ibland kunde därutöver dessa skatteskulder efterskänkas, något som i praktiken 
innebar att vissa löneandeler uteblev.40 

Som tidigare nämnts, ökade under perioden böndernas överskott eftersom 
skatterna var fastlåsta, medan produktionen ökade. Skattesystemets utformning 
gynnade med andra ord långsiktigt bönderna. Troligen påverkade detta restan-
tiernas dynamik under undersökningsperiodens lopp. Rimligen bör de ha blivit 
mindre vanligen förekommande med tiden. Det är därför inte säkert att 1600-
talets förhållanden går att översätta till det slutande 1700-talets eller tidiga 1800-
talets. Rimligen borde räntegivarnas ”leveranssäkerhet”, åtminstone ur denna 
aspekt, ha ökat.41 

Vid officiellt erkänd missväxt rådde särskilda regler för hur räntespannmålen 
skulle avlösas. Som tidigare nämnts skulle naturapersedlarna antingen betalas in 
natura eller avlösas efter den rådande markegången. Vid missväxtår fanns det lite 
spannmål att betala skatten in natura med och vid sådana år sköt spannmålspri-
serna i höjden. För att mildra konsekvenserna fanns en nödklausul inbyggd för 
räntegivarna, ett slags nödmarkegång. Mellan åren 1723–1766 låg denna på fem 

                                                      
39 Backlund, 1993, s. 103–104, se även Hegardt, 1982, s. 482–486. 
40 För en diskussion om restantiernas konsekvenser för löneindelningsverket, se Fredriksson, 

1989, s. 23, för en mikrostudie av restantiernas praktiska konsekvenser vid ett par akademigårdar i 
Uppland, se Hegardt, 1982, s. 473–486. 

41 Så småningom förändrades också praktiken kring hanterandet av skulder och skuldsättning, 
där utmätning med tiden blev ett viktigare instrument, Ågren 1992, s. 119–150. 
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daler silvermynt per tunna.42 Missväxter reducerade därför momentant de indelta 
lönerna. Denna ”nödmarkegång” gällde dock inte kronotiondespannmålen.43 

En annan typ av obalanser fanns ibland redan från början inbyggda i indel-
ningarna. Studeras militiejordeböckerna närmare, kan konstateras att långt ifrån 
alla indelningars kronovärden exakt motsvarde den fastställda lönestatens stor-
lek. Vissa indelningar uppvisade räntebrist, medan andra gick med ett visst 
överskott. Så kan nämnas att exempelvis överstelöjtnantsindelningen vid Upp-
lands regemente enligt militiejordeboken uppvisade en räntebrist motsvarande 
ett kronovärde om en riksdaler, 40 skillingar och sex runstycken (-0,7 procent), 
medan däremot regementskvartermästarindelningen uppvisade ett överskott om 
en riksdaler, 31 skillingar och sex runstycken (+3,1 procent).44 

Indelningarnas räntebrister utfylldes genom regementsskrivarens försorg, ex-
empelvis genom att andra indelningars överskott omfördelades. Utöver det in-
delta regementets lönehemman fanns även ett antal så kallade reserv- och 
beneficiehemman, som kunde användas för att avhjälpa uppkomna problem för 
löntagarna. Avkastningen från den förstnämnda hemmanstypen hade till upp-
gift att bistå med medel för boställen som exempelvis drabbades av vådeld. Re-
servhemmanens räntor förefaller även ha använts för byggnation och underhåll 
av boställenas karaktärshus. Beneficiehemmanens avkastning skulle i sin tur 
användas som bidrag för fattiga men välförtjänta avskedade officerare.45 

Kronotiondespannmål – lönesystemets säkraste komponent 

Utöver boställenas avkastning och anslagna hemmansräntor fanns vanligen yt-
terligare en komponent i avlöningssystemet, nämligen kronotiondespannmål. 
Vanligen brukar spannmålstiondet delas in i kronotionde, kyrkotionde och 
prästtionde, varav det förstnämnda är av intresse här. Kronotiondet uppstod i 
samband med reformationen, då den svenska kronan drog in två tredjedelar av 
kyrkans tionden. Åtminstone i teorin var ursprungligen allt tionde rörligt, 
såsom varande en produktionsskatt motsvarande tio procent av bruttoprodukt-
ionen. Under det sena 1600-talet fixerades emellertid i allmänhet tiondet.46 

Erfarenheter, gjorda inom det äldre indelningsverket, hade gett vid handen 
att tiondet antingen levererades för sent eller i den mängd jordeböckerna angi-
vit. År 1681 infördes bland annat av dessa skäl den fasta tiondesättningen. 

                                                      
42 Artéus, 1989, s. 12. När missväxt förklarades råda var det alltså ett slags katastrofförklaring 

och ”nödmarkegången” låg vanligen under – och från och med mitten av den angivna perioden 
betydligt under – de normalt rådande priserna. För detta se Jörberg, 1972, band 1, s. 133–135. 

43 Förklaring, angående huru hädanefter bör förhållas med utgörande af indelta och oindelta 
hemmansräntor, §1, Stockholm, 1748-01-08. 

44 KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 73 (Upplands regemente 1780). 
45 Gabrielsson, 2001, s. 18–19. 
46 Olsson, 2005, s. 57–59. 
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Denna innebar att kronotiondespannmålen i stället skulle utgå efter en viss be-
stämd mängd under såväl bättre som sämre år.47 Åtgärden kan därmed tolkas 
som ett sätt att bygga in en högre grad av säkerhet i avlöningssystemet och låg i 
linje med ambitionerna att etablera ett orubbligt system som långsiktigt löste 
krigsmaktens försörjning.48 På längre sikt – vilket knappast 1680-talets reforma-
törer hade någon vetskap om – innebar den valda lösningen att de agrara pro-
duktionsökningarna från och med 1700-talets mitt lämnades obeaktade. Med 
ett flytande kronotionde hade graden av osäkerhet givetvis ökat, men med tiden 
troligen också inkomsterna. 

Principerna för hur tilldelningen av kronotiondespannmål såg ut skilde sig 
ifrån dem, som tillämpades då indelningarna sattes samman med boställsräntor 
och hemmansräntor som grund. Dessa kan sägas ha varit indelningarnas vari-
abla komponenter. Om en indelning hade ett litet boställe ökades mängden 
hemmansräntor för att lönen skulle komma upp i full stat och vice versa. 
Kronotiondespannmålen var däremot inte anslagen efter sådana principer, utan 
utgjorde en efter lönegraden fixerad mängd. Den vanliga tilldelningen för ett 
infanteriregementes officerare (angett i tunnor om 32 kappar) innebar att 
överste- och överstelöjtnantsindelningen faktiskt inte hade någon sådan spann-
mål alls, medan majors-, regementskvartermästare- och kaptensindelningarna 
vardera hade 32 tunnor. De subalterna officerarnas indelningar – det vill säga 
löjtnanterna och fänrikarna – hade i sin tur tolv tunnor tilldelade. Totalt ut-
gjordes standardpotten för ett infanteriregementes officersindelningar av 512 
tunnor.49 Emellertid fanns också avvikelser i detta mönster; Dalregementet 
hade exempelvis större mängder kronotiodespannmål anslaget, medan office-
rarna vid Västerbottens regemente inte hade någon tilldelning alls.50 

                                                      
47 Ågren, 1922, s. 52–53. 
48 Backlund, 1993, s. 27. Att så var fallet, framgår också av att kronotiondet, till skillnad från 

hemmansräntorna inte omfattades av den tidigare behandlade ”nödmarkegången” vid missväxtår. 
49 För detta se exempelvis, KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 11 (Hälsinge regemente 

1779), vol. 26 (Kronobergs regemente 1780), vol. 47 (Skaraborgs regemente 1779), vol. 72 (Upplands 
regemente 1729), vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). Av viss metodologisk betydelse för denna stu-
die är hur en tunna kronotiondespannmål definierades, nämligen som en tunna bestående av 32 
kappar med två kappars råge, ett tunnmått om totalt 34 kappar. Detta mått tycks emellertid inte ha 
varit detsamma under hela den föreliggande undersökningsperioden. I jordeböcker och räkenskaps-
material, åtminstone in på 1780-talet angavs kronotiondespannmålen ofta i tunnor om 32 kappar. 
Boställsuppskattningskommittén använde sig på 1820-talet som jämförelse däremot av 34-
kapparstunnor. För kronotiondespannmålens tunnmått, se Jörberg, 1972, band 1, s. 86. 

50 KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1779) och vol. 78 (Västerbot-
tens regemente 1779). 
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Guldgruva, nitlott eller stokastiskt system? Tidigare 
forskningsståndpunkter kring indelta räntor 

Efter det att hemmansräntorna, kronotiondet och huvuddragen i det skattesy-
stem som var dess grund beskrivits, skiftas nu fokus mot den tidigare forskning-
ens bedömningar av systemet och de aspekter som utpekats såsom varande sär-
skilt betydelsefulla för utvecklingen. Tonvikten ligger här på de ansatser som 
gjorts för att belysa systemet utifrån löntagarnas perspektiv. 

Tidigare forskning har uppmärksammat skillnaderna mellan kronovärde och 
markegångsvärde när man bedömt de indelta lönerna. Dessa skillnader har bi-
dragit till att bedömningarna av räntornas betydelse blivit högst skiftande. Som 
ett konkret exempel på vad detta kunde innebära kan nämnas att en överste-
löjtnantslön vid det indelta infanteriet fram till 1776 uppgick till 950 daler sil-
vermynt med kronovärdet som grund. År 1762 motsvarade detta vid Upplands 
regemente emellertid 5 080 daler silvermynt efter markegångsvärdet, med andra 
ord 5,3 gånger så mycket.51 

De tidvis mycket stora skillnaderna mellan kronovärde och markegångsvärde 
har använts som ett belägg för de indelta lönernas stora förmånlighet. Gunnar 
Artéus har med anledning av detta gjort en mycket positiv bedömning för lön-
tagarnas vidkommande. En viktig orsak bakom detta var att spannmålspriserna 
kraftigt steg under 1700-talet. Då Artéus menar att räntorna – frånsett några 
regioner – till minst (min kursivering) 80 procent utgick i spannmål, blir hans 
bedömning att de indelta löntagarna satt på något av en guldgruva. De stigande 
spannmålspriserna och de därför väsentligen över kronovärderingen liggande 
markegångsvärdena tolkar Artéus därmed som en löneförbättring.52 

Berndt Fredriksson har också uppmärksammat att räntorna avlöstes efter 
markegångsvärdena som i sin tur låg i närheten av marknadspriserna. Han reso-
nerar sig på grundval av detta fram till att de indelta räntorna generellt borde ha 
varit inflationsskyddade.53 

Göran Ulväng har avseende periodens stigande spannmålspriser gjort en an-
nan tolkning än Artéus. Stigande matvarupriser menar han utgjorde ett tveeggat 
svärd, eftersom löntagarna ju var tvungna att köpa de varor de inte själva pro-
ducerade. Ulväng menar att jordbrukets ökade specialisering under den agrara 
revolutionen innebar att slättjordbruken drabbades av brist på bland annat 
smör, kött, hudar och trävaror som istället fick köpas från andra områden. Det 
är därför inte säkert att alla indelningshavare gynnades av utvecklingen. Han 
förmodar vidare att officerare som bedrev jordbruk i områden med spannmåls-

                                                      
51 Thisner, 2007, s. 79. För liknande exempel, se Screen, 2007, s. 90 och 110. 
52 Artéus, 1982, s. 161–163 och 384, samt Artéus, 1989, s. 12. Artéus belägg för att de indelta rän-

torna som regel och till minst 80 % utgick i spannmål, är dock inte är helt klara. 
53 Fredriksson, 1997, s. 56. 



81 

underskott till och med kunde drabbas av inkomstminskningar till följd av sti-
gande spannmålspriser.54 

Ulvängs invändningar är högst relevanta för denna studies komparativa an-
slag. Resonemanget tycks dock implicit förutsätta att produktionsökningarna i 
den agrara revolutionens spår var någorlunda jämt fördelade över riket. Om 
exempelvis jordbruket i bördiga slättområden däremot ökade produktionen i 
högre utsträckning än i andra regioner, torde de förmodade problemen med 
exempelvis smörbrist ha blivit mer lätthanterliga. Slättbönderna borde ju då 
också ha haft mer pengar att betala varorna med. Mer invändningsfri ter sig 
Ulvängs förmodan att indelningshavare i områden med spannmålsunderskott 
knappast bör ha gynnats av stigande spannmålspriser, även om tillförseln av 
kronotiondespannmål i någon mån bör ha mildrat problemen. För löntagare i 
dessa områden skulle därmed systemet snarast ha kunnat anta dragen av nitlott 
än guldgruva. 

Janne Backlund har liksom Artéus uppmärksammat markegångsvärdenas roll. 
Han menar emellertid att det framförallt var genom skillnader mellan marke-
gångsvärdet och det faktiska marknadspriset som vinster kunde göras. I de fall 
markegångsvärdet översteg marknadspriserna, skulle räntetagaren kunna tillgodo-
göra sig prisskillnaden som vinst, medan det omvända förhållandet blev fallet då 
markegången understeg marknadspriset.55 

Lindgren påpekar att studier av avvikelser mellan markegångs- och marknads-
priser är sparsamma, men har ändå kunnat konstatera att exempelvis råg- och 
kornmarkegången under perioden 1720–1756 låg mellan 20 och 30 procent över de 
torgpriser som angivits från Uppsala och Enköping. I en annan av honom refere-
rad studie, som behandlar förhållandena i Skaraborgs län under perioden 1725–
1756, pekar resultaten för åtminstone vissa delperioder på att markegången också 
kunde ligga betydligt över de lokala prisuppgifterna. Emellertid konstaterar Lind-
gren att avvikelserna – åtminstone i Uppsala län – faktiskt blev mindre efter 1775. 
Han noterar också att sociala hänsynstaganden förefaller ha vägts in i högre grad. 
Missväxtåren 1781 och 1782, då priserna kunde förväntas bli höga, fick inte det ge-
nomslag som en strikt marknadsmässig bedömning borde ha resulterat i.56 Med 
Backlunds argumentation skulle därmed markegångssättningens praktiska till-
lämpning före 1775 vara mer ”löntagarvänlig” än efter. 

Hur stora vinstmöjligheter som prisskillnaderna mellan markegångsvärdet 
och marknadspriserna i realiteten utgjorde kan emellertid diskuteras, då ju 
räntegivaren hade rätt att välja i vilken form räntan skulle betalas. Om marke-
gångsvärdet låg väsentligen över marknadsvärdet, något som räntetagaren skulle 
tjäna på vid kontant avlösning, kunde räntegivaren rimligen svara med att be-
tala skatten i naturapersedlar i stället. 

                                                      
54 Ulväng, 2002, s. 192. 
55 Backlund, 1993, s. 27. 
56 Lindgren, 1971, s. 205–207, 211–213. 
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Martti Rantanen lyfter på denna punkt fram att de civila och militära in-
delningsverkens olika löntagarkategorier hade sina löner sammansatta efter 
något olika principer. Närmare bestämt menar han att de civila indelningsha-
varnas inkomster fick en något mer enhetlig prisutveckling än de militära lön-
tagarkategorierna, särskilt från 1740-talet och framåt. Orsaken till detta var att 
det civila indelningsverket i högre utsträckning byggde på spannmålsräntor, 
medan det militära i högre grad vilade på hemmansräntor vars sammansätt-
ning kunde skilja sig åt avsevärt mellan olika län.57 En aspekt av det militära 
indelningsverkets utveckling som Rantanen därmed lyfter fram är en ökande 
heterogenitet i förhållande till det civila indelningsverket. I sin undersökning 
studerar han under perioden 1730–1809 de indelta räntornas och kronotion-
despannmålens prisutveckling i fyra län, närmare bestämt i Kronobergs, Älvs-
borgs, Jönköpings och Östergötlands län. Enligt hans ännu något preliminära 
resultat var Östergötlands län det i detta avseende mest gynnade området, en 
följd av att räntorna där i högre grad utgjordes av spannmålsräntor. Älvsborgs 
län uppvisade den sämsta utvecklingen av hans utvalda undersökningsområ-
den, vilket var en följd av en större andel penningräntor i kombination med 
en lägre andel spannmålsräntor.58 

Rantanens resultat pekar därmed på ett system som med tiden fick en reg-
ionalt skiljaktig utveckling. Därutöver visar hans anslag att ett komparativt an-
greppssätt ter sig både fruktbart och angeläget. Rantanens studie följer således 
flera läns indelta räntor över tid, men berör inte intäkterna från löntagarnas 
boställen. Hans studie är därmed diakront komparativ, men inkluderar inte alla 
lönekomponenter. I denna studie undersöks för ett tillfälle samtliga lönekom-
ponenter. Den är således en fullständigt momentan komparation, men behand-
lar systemets förändring på mer indirekta sätt. 

Räntornas volymer och sammansättning 

De centrala frågeställningarna i detta kapitel rör räntornas betydelse för de in-
delta lönesystemen, såsom de kommer till uttryck vid Dalregementet, Upp-
lands, Älvsborgs och Västerbottens officersindelningar, deras persedelsamman-
sättning, samt deras värden vid studiens slutskede. Slutligen undersöks vilka 
möjligheter som stod till buds att omvandla naturaskatterna till kontanta medel, 
ett bekymmer som låg immanent i ett naturalönesystem av denna typ. 

                                                      
57 Rantanen, 2011, s. 3. 
58 Rantanen, 2011, s. 4–7. Med ett index i 1680-talets kronovärden, låg Östergötlands läns mi-

litära indelningsverk på omkring 1 000 under perioden 1805–1809, medan Älvsborgs läns militära 
indelningsverk då låg på omkring 650. Vid samma period var motsvarande uppgifter för det civila 
indelningsverket i Östergötlands län omkring 1 100, medan Älvsborgs läns civila indelningsverk 
låg på något under 900. 
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Efter det att räntornas roll i de olika lönesystemen belysts, skiftas fokus mot 
deras persedelsammansättning och värdeutveckling. Med stöd i Artéus, Ranta-
nens och Ulvängs resonemang är räntornas sammansättning – oavsett hur man 
nu värderar dem – avgörande för att kunna förklara hur respektive avlönings-
systems utveckling sett ut. I sammanhanget har Artéus lyft fram spannmålsrän-
tornas stora fördelaktighet under perioden, medan Rantanen däremot tecknat 
en mer splittrad bild. 

För studien av räntornas sammansättning och roll i lönesystemen ligger re-
gementenas militiejordeböcker till grund. För att däremot få en uppfattning om 
räntornas reala värden vid slutet av undersökningsperioden – med andra ord 
deras värdering efter markegångsvärdena – har i stället Boställsuppskattnings-
kommitténs utredningsmaterial använts. Här anges nämligen räntornas värden 
efter ett medelvärde på markegången mellan åren 1817–1826 för varje regemen-
tes indelningar. Vad denna studie däremot inte visar är räntornas löpande reala 
värden år från år. Då räntornas sammansättning är känd, kan man emellertid 
föra en närmare diskussion om varför situationen såg ut som den gjorde.59 

En viktig ledtråd i hur löneindelningsverket fungerat, bör alltså återfinnas i 
hur lönerna var sammansatta. Som framgår intog hemmansräntorna olika stor 
plats i olika lönesystem. Vid Västerbottens regemente utgjorde de enligt jordeböck-
erna hela lönesystemet. Vid Upplands regemente och Dalregementet motsvarade 
hemmansräntorna omkring hälften av de sammantagna officerslönerna, medan de 
vid Älvsborgs regemente stod för omkring två tredjedelar. Då regementenas an-
slagna kronotiondespannmål också inkluderas under de utanför boställena liggande 
lönemedlen, blir skillnaderna mindre slående. Av de studerade förbanden byggde 
förvisso lönesystemet vid Upplands regemente i lägst utsträckning på räntor, men 
knappast i en omfattning som framstår som radikalt lägre. Enligt tidigare resone-
mang bör de lönesystem som i hög utsträckning vilade på avkastning från boställen 
på sikt ha varit mer gynnade än sådana som vilade på räntor. 

                                                      
59 Möjligheterna att komma åt hela lönesystemets förändring diskuteras närmare i kapitel 4. 
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Tabell 3:1. Anslagna hemmansräntor och kronotiondespannmål vid Dalregementet, 
samt Upplands, Älvsborgs och Västerbottens regementen, cirka. 1780 

 U
p

p
lan

d
s 

D
alregem

en
tet 

Ä
lvsb

orgs 

V
ästerb

otten
s 

Hemmansräntor (kronovärde) 1 008 1 012 1 305 1 934 

Kronotiondespannmål (kronovärde) 384 747 384 0 

Intäkter exkl. boställe kronovärde totalt 1 392 1 759 1 689 1 934 

Hemmansräntor, relativ andel 52 % 52 % 67 % 100 % 

Kronotionde, relativ andel 20 % 39 % 20 % 0 % 

Intäkter, exklusive boställe, totalt 72 % 91 % 87 % 100 %* 
Källa: Bearbetning av KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1794), vol. 73 
(Upplands regemente 1780), vol. 78 (Västerbottens regemente 1779) och vol. 96 (Älvsborgs rege-
mente 1780). 
*Västerbottens regementes boställsräntor finns inte angivna, eftersom boställena var av säterina-
tur. Uppgiften är därför endast korrekt utifrån den formella bokföringens perspektiv. I realiteten 
har ränteintäkternas andel varit mindre än 100 % i avlöningssystemet, i synnerhet efter 1770 då de 
flesta officersindelningar försetts med boställen. 

Vad var det då för persedlar som ingick i hemmansräntorna och hur påverkade 
sammansättningen i sin tur lönerna över tid? Den varierande andelen spannmål 
i räntorna var exempelvis enligt Rantanen en viktig faktor bakom systemets av-
vikande utveckling i olika delar av riket, medan Artéus i stället pekat ut en gene-
rellt stor andel spannmål som avgörande för de indelta löntagarnas mycket för-
månliga lönevillkor. 

En kolbaserad ekonomi: räntesystemet vid Dalregementet 
Dalregementet huserade i ett område som tydligt präglades av spannmålsunder-
skott.60 Detta kommer för indelningsverkets del tydligast till uttryck i tilldel-
ningen av kronotiondespannmål, där regementet anslagits större mängder än 
vad som normalt brukade vara fallet. Som tidigare nämnts hade överste- och 
överstelöjtnantsindelningarna vanligen inte någon sådan spannmål anslagen alls. 
Vid Dalregementet var de lokalt befintliga räntorna för små för att dessa indel-
ningar skulle komma upp i full stat. Därför hade de båda lönerna förstärkts med 
sådan spannmål. Dalregementets kronotiondespannmål uppgick till närmare 
875 tunnor och omkring 40 procent av denna spannmålspost var anslagen 
överste- och överstelöjtnantsindelningarna. Vad motsvarade då dessa resurser i 
reda pengar på 1820-talet? 

                                                      
60 För detta se exempelvis Hildebrand, 1946, s. 360–364, Söderberg, 1999, s. 108, 152–154 och 

Ågren, 1992, s. 83. 
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Spannmålen värderades av Boställsuppskattningskommittén, efter marke-
gångens medelvärde åren 1817–1826, till närmare 7 744 riksdaler banco. Spann-
målens totala kronovärde var omkring 747 riksdaler specie.61 Med detta sagt 
motsvarade kronotiondespannmålen 10,4 riksdaler banco per riksdaler krono-
värde vid denna tidpunkt. 

I samband med uppskattningsarbetena år 1827, gjordes också en liknande ge-
nomlysning av hemmansräntorna. I Boställsuppskattningskommitténs material 
kan en förändring i räntornas volym noteras mellan det att Dalregementets militi-
ejordebok upprättades 1794 och tidpunkten då kommittén gjorde sin utredning. 
År 1794 angavs kronovärdet för de till officersindelningarna anslagna hemmans-
räntorna till 1 012 riksdaler specie, ett värde som i kommitténs utredningsmaterial 
ökats till 1 048 riksdaler specie, en förhöjning med 3,5 procent.62 Dalregementets 
hemmansräntor värderades efter markegångens medelvärde åren 1817–1826 till 
sammanlagt 5 960 riksdaler banco.63 Annorlunda uttryckt motsvarade en riksda-
ler kronovärde under det sena 1810- och tidiga 1820-talet 5,7 riksdaler banco för 
hemmansräntornas vidkommande, vilket därmed var betydligt lägre än den an-
slagna kronotiondespannmålen. I kommitténs utredningsmaterial förtecknades 
hemmansräntornas spannmål separat och resterande delar för sig. Någon sådan 
spannmål fanns dock inte att redovisa. Frågan är då vad hemmansräntorna bestod 
av. Tabell 3:2 redovisar räntepersedlarnas relativa fördelning vid Dalregementet.64 

                                                      
61 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, bilaga B. Kronovärdet för en 

tunna spannmål var 36 skillingar specie, med undantag för överstens och överstelöjtnantens 
kronotiondeposter, vilka här fått ett kronovärde om en riksdaler per tunna. För detta, se Kra, 
Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet Militiejordebok 1794). 

62 Bearbetning av uppgifter ur KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 
Militiejordebok 1794) och KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, bilaga B. 

63 Kra, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, bilaga B. 
64 I Dalregementets persedeljordebok redovisas boställsräntorna och hemmansräntorna sam-

manslagna för varje indelning, något som här föranlett valet att här redovisa räntepersedlarna i 
relativa tal. Redovisningen sker därmed under antagandet att boställenas jordeboksförda räntor 
inte på något avgörande sätt avvek från de övriga hemmanens. Emellertid var regementets bostäl-
lens bidrag enligt kronovärderingen förhållandevis begränsade, varför felkällan i detta samman-
hang torde bli liten. Totalt stod nämligen boställsräntorna med kronovärderingen som grund för 
omkring 15 % av de båda posternas gemensamma bidrag, för detta se KrA, Indelningsverk och 
jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet, Militiejordebok 1794). 
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Tabell 3:2. Persedelsammansättningen av Dalregementets hemmansräntor 

Ränteslag Relativ andel 

Kol 52 % 

Ved 20 % 

Dagsverken 12 % 

Diverse penningräntor 12 % 

Övriga småpersedlar 4 % 

Totalt 100 % 
Källa: Bearbetning av uppgifter i KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8  
(Dalregementet, Persedeljordebok 1779). 

Som framgår av diagram 3:2 var kol och ved något av grundstenarna i Dalrege-
mentets hemmansräntor medan spannmål däremot saknades. Kronotion-
despannmålen var med 10,4 riksdaler banco per kronovärdesriksdaler nästan 
dubbelt så värdefull som hemmansräntorna. Tydligt är således att räntepersed-
larnas prisutveckling var ojämn och att i synnerhet spannmål framstår som en 
gynnsam räntepersedel. I så måtto stämmer också detta resultat väl överens med 
tidigare anförda resonemang. 

Som nämnts i kapitel 2, expanderade såväl arealerna som jordbruksprodukt-
ionen i Dalarna, i synnerhet från och med sekelskiftet 1800. Om några föränd-
ringar av hemmansräntornas sammansättning skulle ha gjorts, borde det i första 
hand ha rört sig om en övergång till räntor med högre inslag av spannmål. Som 
framgått var detta inte fallet. Den regionala ekonomins omvandling hade såle-
des inte fått något genomslag i skattesystemet, något som illustrerar dess fast-
låsta natur efter reformerna under slutet av 1600-talet. 

Västerbottens regemente: smör, spannmål och pengar 
Om Dalregementet i denna studie utmärkt sig för att ha ovanligt mycket kronot-
iondespannmål anslagen, men i övrigt inga andra spannmålsräntor, så var Väster-
bottens regemente något av dess motsats. Här fanns ingen kronotiondespannmål 
alls, däremot ingick spannmål bland de övriga hemmansräntorna. Dalregementet 
saknade vidare för många indelningar också lönehemman (boställen), medan Väs-
terbottens regemente enligt jordeboken inte hade några alls. Således vilade for-
mellt hela avlöningssystemet här på hemmansräntor, då avkastningen från rege-
mentets befintliga boställen inte var upptagen i jordeboken. Boställena fyllde i 
kameralt hänseende således endast rollen som tjänstebostäder.65 

Till skillnad från Dalregementets räntor är Västerbottens regementes skatte-
persedlar betydligt lättare att redovisa. De bestod av tre olika persedlar, nämli-
gen pengar, smör och spannmål. Det ringa antalet var i sin tur en följd av en 

                                                      
65 För detta se, KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 78 (Västerbottens regemente 1779). 

Förhållandena vid Västerbottens regementes boställen och deras faktiska bidrag till lönerna upp-
märksammas närmare i kapitel 4. 
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minskning av räntepersedlarnas mängd som omfattande Västerbottens län, nå-
got som beslöts 1757 och verkställdes året därefter.66 

Enligt jordeboken och med kronovärderingen som måttstock utgjorde rege-
mentets spannmålsräntor 29 procent av officersindelningarnas räntepott, pen-
ningräntorna stod för omkring 46 procent och smör för 25 procent.67 Därmed 
bör regementet åtminstone temporärt ha gynnats av omräkningen av kronovär-
dena i samband med 1776 års myntreform. I ett slag skrevs värdet på omkring 
hälften av regementets indelta räntor upp. 

För att få en uppfattning om vad officersindelningarnas totala kronovärde 
om 1 934 riksdaler motsvarade i absoluta tal kan nämnas att penningräntorna 
uppgick till 882 riksdaler specie. Smörräntorna bestod i sin tur av totalt 911,6 
lispund (7 750 kilo) smör, medan spannmålsräntorna uppgick till 936,5 tunnor 
korn. Av jordeboken framgår vidare att räntorna skulle betalas utan förvandling, 
det vill säga smör- och spannmålsräntorna skulle betalas in natura.68 Boställs-
uppskattningskommitténs uppgifter bekräftar den tidigare forskningens stånd-
punkter om penningräntornas lägre förmånlighet. Efter det att räntorna räknats 
om efter ett genomsnitt på markegångsvärdena perioden 1817–1826, visar det sig 
att det samlade värdet på officersindelningarnas hemmansräntor uppgick till 
9 342 riksdaler banco. Av denna totalsumma utgjorde spannmålsräntorna då 
omkring 60 procent.69 Enligt kronovärderingen utgjorde som nämnts deras 
relativa andel 29 procent, vilket därmed understryker spannmålsräntornas ökade 
betydelse över tid relativt andra räntepersedlar. 

Smör- och penningräntornas värden kan inte separeras från varandra i Bo-
ställsuppskattningskommitténs redogörelse, men det är rimligt att anta att 
smörräntorna om närmare 7,8 ton utgjorde den större andelen av den återstå-
ende summans värde. 

Regementets sammanlagda räntevärde efter markegång kan delas med deras 
kronovärde. Varje riksdaler kronovärde under 1820-talet motsvarade då cirka 4,8 

                                                      
66 Falkman, 1860, s. 123. Reformen var således ett slags skatteförenkling. Möjligen var det dock 

en bekräftelse av en redan tidigare rådande praxis.  
67 Bearbetning av KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 78 (Västerbottens regemente 1779). 
68 Kra, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 78 (Västerbottens regemente 1779). Spannmåls-

räntorna utgick vanligen i hälften råg och hälften korn. Här hade uppenbarligen spannmålsräntan 
anpassats till regionens huvudsakliga stråsädsgröda. 

69 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Västerbottens regemente, ”Uppgift å Kungl. 
Westerbottens Regementes Indelningar efter Medelberäkning af Markegångspriser ifrån och med 
år 1816 till och med år 1827”. För Västerbottens regementes vidkommande är endast räntornas 
värden för officersindelningarna belägna i Västerbotten framräknade. De officersindelningars 
räntor, som då tillhörde Norrbottens län är kända från jordeboken. Då inga ränteförändringar ägt 
rum mellan de uppgifter jordeboken (från 1779) redovisar och de som Boställsuppskattnings-
kommitténs arbete presenterat för indelningarna i Västerbotten, antas här att även räntorna för 
norrbottensindelningarna varit oförändrade. Därefter har regementets räntor i Norrbottens län 
som är kända från jordeboken beräknats utifrån de priser som uppgetts gälla för Västerbotten. 
Arbetssättet innebär givetvis en viss precisionsförlust, men den är knappast så stor att den bör vara 
av någon avgörande betydelse. 
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riksdaler banco. Värdet var därmed lägre än vad Dalregementets hemmansräntor 
värderats till. Skillnaden kan hänföras till räntornas sammansättning. De förhål-
landevis låga värdena bör framförallt förklaras med att penningräntorna var den 
enskilt största räntepersedeln bland Västerbottens regementes anslagna skatter. 
Den uppjustering som kronovärdesomräkningen 1776 innebar för penningrän-
torna, förefaller kring 1820 alltså ha omintetgjorts av prisutvecklingen efter 1776. 

Infanteriet vid Mälaren: Upplands regemente 
Upplands regementes räntesystem utgjordes av hemmansräntor om 1 008 riksdaler 
samt kronotiondespannmål som uppgick till 384 riksdaler kronovärde.70 Därmed 
var Upplands regemente det förband i denna studie vars lönesystem i lägst utsträck-
ning vilade på anslagna räntor. 

Boställsuppskattningskommittén hade i sitt arbete delat upp regementets 
lönekomponenter i fyra poster; kronotiondespannmål, spannmålsräntor utom 
bostället, övriga räntor utom bostället, samt boställsräntan enligt de värden 
som jordeboken angett. På samma sätt arbetade även kommittéerna vid en del 
andra förband, exempelvis Älvsborgs regemente som närmare kommer att be-
handlas nedan. 

Tilldelningen av kronotiondespannmål för officersindelningarna var av 
standardmängd, 512 tunnor enligt det äldre tunnmåttet, medan det i Boställs-
uppskattningskommitténs material från 1827 anges till 480 tunnor. Kommit-
téns värdering efter ett genomsnitt på markegångsvärdena mellan 1817–1826 
gav vid handen att kronotiondespannmålens samlade värde uppgick till 3 605 
riksdaler banco, något som innebar närmare 9,4 riksdaler banco per krono-
värde tiondespannmål.71 Det är således uppenbart att markegången på 
spannmål legat något högre vid Dalregementet, vilket knappast är förvånande 
eftersom Dalregementet huserade i ett underskottsområde. 

Emellertid innehöll hemmansräntorna också spannmål. Av 1780 års mili-
tiepersedeljordebok framgår att de skattebetalande hemmanen hade att betala 
234 tunnor spannmål vid sidan av jordebokens övriga persedlar.72 Boställs-
uppskattningskommittén redovisade däremot närmare 582 tunnor spannmål 
värderade till totalt 4 382 riksdaler banco, närmare två och en halv gånger mer 
spannmål än vad jordeboken angivit.73 Diskrepansen förklaras med att även 
andra skattetitlar innehöll spannmålskomponenter, såsom exempelvis land-
tågsgärden. De övriga naturapersedlarna som inte utgjordes av spannmål, ex-
empelvis smör, fläsk, höns och får, har troligen regelmässigt betalts i pengar. I 
en bevarad löneuträkning från 1762 för överstelöjtnantsindelningen och dess 
kaptenskap laborerar nämligen regementsskrivaren, i likhet med Boställsupp-

                                                      
70 KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 72 och 73 (Upplands regemente 1729 och 1780). 
71 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Upplands regemente, bilaga B. 
72 KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 73 (Upplands regemente 1780). 
73 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Upplands regemente, bilaga B. 
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skattningskommitténs material närmare 60 år senare, enbart med två olika 
persedelkategorier, spannmål och pengar. De övriga räntepersedlarna tycks 
alltså snarast ha förekommit i ”virtuell” form. I denna löneuträkning anges 
också att den gjorts i enlighet med indelningsverket, jordeboken, ortens för-
vandling och markegången.74 

För löntagarnas vidkommande förefaller detta ha inneburit att endast en per-
sedel behövde omvandlas till pengar, nämligen spannmålen. 

Därmed är det på sin plats att redovisa de övriga, icke spannmålsbaserade 
räntornas värden. I sammandrag motsvarade de totalt 3 098 riksdaler banco för 
alla officersindelningar vid regementet.75 Sammantagna uppgick således Upp-
lands regementes hemmansräntor till 7 480 riksdaler banco enligt markegångs-
värdenas genomsnitt åren 1817–1826. 

Värdet på Upplands regementes anslagna hemmansräntor kan sammanfattas 
på följande sätt: varje riksdaler kronovärde motsvarade under 1810-talets slut och 
1820-talets första hälft 7,4 riksdaler banco. I jämförelse med Dalregementets och 
Västerbottens regementes räntesystem var det alltså en förmånligare uppsättning 
skattepersedlar som upplandsofficerarna förfogade över. 

Där slätten slutade och skogen började: Älvsborgs regemente 
Upplands regemente kan placeras in i en region där spannmålsproduktion intog 
en framskjuten roll. Älvsborg hade en mer diversifierad näringsstruktur. Älvs-
borgs regementes basområde kan i likhet med Dalregementets karaktäriseras 
som en region präglad av spannmålsunderskott. 

Detta blir inte minst tydligt då Älvsborgs regementes anslagna kronotion-
despannmål studeras. I likhet med Upplands regemente motsvarade kronotion-
det en tilldelning om 480 tunnor i 1827 års utredningsmaterial. Av dem kom 
emellertid närmare 90 procent från Närke. Enligt Boställsuppskattningskom-
mittén var kronotiondespannmålens värde för samtliga officersindelningar 3 884 
riksdaler banco. Beräkningen baserades på markegångsvärdena mellan åren 1817 
och 1826.76 Annorlunda uttryckt motsvarade detta 10,1 riksdaler banco per riks-
daler kronovärde, vilket därmed inte i någon högre grad avvek från de andra 
regementenas uppgifter vid denna tidpunkt. 

Älvsborgs regementes avlöningssystem vilade i förhållandevis hög utsträck-
ning på hemmansräntor. Enligt kronovärdesättningen bestod två tredjedelar 
av officerslönerna sammantaget av sådana räntor. Bland jordebokens mer do-
minerande naturapersedlar kan nämnas smörräntor som uppgick till omkring 
417 lispund (något mer än 3,5 ton), motsvarande ett kronovärde om 226 riks-

                                                      
74 Ra, Grevliga ätten Löwens arkiv. Axel Löwen d. y., vol. 14. E 6502. Brev från Simon Alenius 

till Axel Löwen, daterat 1769-03-17, bifogad löneuträkning, gällande år 1762. 
75 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Upplands regemente, bilaga B. 
76 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Älvsborgs regemente, bilaga B. 
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daler specie, samt penningräntor och spannmålsräntor om drygt 100 tunnor 
spannmål. Därutöver tillkom dagsverken och diverse småpersedlar.77 

I Boställsuppskattningskommitténs utredningsmaterial framgår att hemmans-
räntornas spannmålsmängd var större än de värden jordeboken ”öppet” angett. 
Sammantaget uppgick hemmansräntornas spannmål till 337 tunnor, alltså mer än 
tre gånger så mycket som jordeboken angett. Värdet på denna post beräknades 
sammantaget till närmare 2 389 riksdaler banco, enligt gängse använt genomsnitt 
på markegångsvärdena åren 1817–1826.78 Upprinnelsen till denna överskjutande 
mängd spannmål står att finna i de spannmålsposter som ingick i andra skattetit-
lar. Exempelvis kan för Älvsborgs läns del konstateras att landtågsgärden tidigare 
hade utgått i inte mindre än 13 olika persedlar. Efter förenkling bestod den till 
något mindre än hälften av spannmål, närmare bestämt 1,8 tunnor per mantal. 
Resten av landtågsgärden betalades i pengar.79 De räntegivande gårdarna omfat-
tade sammanlagt något mer än 130 mantal, vilket ger en siffra som väl överens-
stämmer med den post som Boställsuppskattningskommittén redovisade.80 

I likhet med Upplands regemente, förefaller löntagarna vid Älvsborgs re-
gemente, åtminstone enligt kommitténs redovisningssätt, ha haft två olika 
persedlar att hantera, nämligen pengar och spannmål. En skillnad regemen-
tena emellan var dock att andelen spannmål var högre i Upplands regementes 
hemmansräntor än i Älvsborgs regementes. Givet skillnaderna i jordbrukets 
förutsättningar, är detta inte heller särskilt förvånande. De övriga räntorna 
värderades till sammanlagt 4 339 riksdaler banco, vilket innebar att Älvsborgs 
regementes anslagna hemmansräntor vid denna tidpunkt motsvarade 5,2 riks-
daler banco/kronovärdesriksdaler.81 Spannmålen utgjorde 35,5 procent av 
hemmansräntornas sammanlagda värden efter markegång då Boställsupp-
skattningskommittén gjorde sin utredning. 

Sammanfattningsvis kan det fastslås att de olika avlöningssystemen skiljer sig 
åt, såväl beträffande hur stora andelar de anslagna räntorna sammantaget utgjorde 
och vad räntepersedlarna konkret bestod av. Beträffande kronotiondespannmålen 
kan konstateras att dess värde var ungefärligen lika stort för de regementen som 
hade sådan spannmål anslagen, medan däremot hemmansräntornas värden skiljde 
sig mer åt. Avslutningsvis kan undersökningens resultat kontrasteras mot Artéus 
anförda uppgifter. Han menar att spannmålshalten vanligen omfattade 80 pro-
cent av förbandens anslagna räntor när kronotiondespannmålen och hemmans-

                                                      
77 KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). 
78 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Älvsborgs regemente, bilaga B. 
79 Falkman, 1860, s. 28 och 30. 
80 För de räntegivande hemmanens totala mantalsmått, se KrA, Indelningsverk och jordeböck-

er, vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). Omkring 100 tunnor spannmål ingick i jordeboksräntorna, 
landtågsgärdens spannmål motsvarade därtill omkring 230 tunnor, vilket ger en totalsumma om 330 
tunnor spannmål. 

81 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Älvsborgs regemente, bilaga B. 
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räntorna räknats ihop. Inte något förband som ingår i undersökningen, kommer 
upp i den andelen spannmål, inte ens om värderingen görs efter förvandling och 
markegång. En fråga som nu återstår att besvara är hur dessa räntor hanterades av 
löntagarna i de fall de inte avlöstes kontant. 

Naturalöner möter marknaden: att göra pengar av persedlar 

En central anledning till att många ämbetsmän och officerare avlönades med 
naturaskatter i stället för kontanter, menar man hade att göra med hur den 
svenska ekonomins struktur såg ut. Det lågteknologiska svenska jordbruket 
producerade värden i form av smör, ost och ägg, medan såväl löntagare som 
det internationella handelssystemet i allt högre grad efterfrågade klingande 
mynt. Att centralisera naturaskatterna i ett så vidsträckt och glesbefolkat rike 
som det svenska, var emellertid ett synnerligen omständligt företag. Av denna 
anledning, blev indelningsverket en smidig lösning på statens problem, menar 
man.82 Resurssystemets anpassning efter lokala förhållanden innebar i prakti-
ken att staten genom decentralisering överlät problemet till de indelta lönta-
garna. De fick själva omvandla sina naturaprodukter till pengar efter bästa 
förmåga. Beroende på lokala förhållanden var detta företag förmodligen mer 
lätthanterligt på vissa orter än andra. 

I tabell 3:3 antyds ytterligare en dimension av problemet, nämligen samord-
ningsproblematikens omfattning i respektive område. 

                                                      
82 Backlund, 1993, s. 19. För en diskussion om den svenska ekonomins form, se även Linde-

gren, 1995, s. 16–17. 
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Tabell 3:3. Hemmansräntorna vid Älvsborgs, Upplands och Västerbottens 
regementens, samt Dalregementets officersindelningar, nedbrutna efter skattebetalare 

 U
p

p
lan

d
s 

D
alregem

en
tet 

Ä
lvsb

orgs 

V
ästerb

otten
s 

Hemmansräntor (kronovärde) 1 008 1 012 1 305 1 934 

Räntegivande enheter (antal) 112 255 341 1 450* 

Kronovärde/räntegivande enhet 9 4 3,8 1,3 
Källa: Bearbetning av KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1794), vol. 73 
(Upplands regemente 1780), vol. 78 (Västerbottens regemente 1779) och vol. 96 (Älvsborgs rege-
mente 1780). 
* Uppgiften något ungefärlig. 

Av särskilt intresse är hur många enskilda räntegivare som var involverade i de 
olika förbandens avlöningssystem och vad de i snitt bidrog med. Här framstår i 
synnerhet Västerbottens regementes skattebas som synnerligen fragmenterad. 
Officersindelningarnas räntor betalades av omkring 1 450 olika enheter. Klart är 
alltså att det rörde sig om enheter som var för sig presterade förhållandevis små 
bidrag. Därför kan det misstänkas att uppbörden av räntorna i Västerbotten var 
mer omständlig än i exempelvis Uppland. 

Denna delstudie genomförs under antagandet att indelningsverkets löntagare 
inte var ensamma om att ha omak med att omvandla naturapersedlar till 
pengar; det bör ha varit ett mer eller mindre universellt bekymmer med skiljakt-
iga regionala lösningar. Då problemet antas vara av generell karaktär bör hu-
vuddragen i respektive regions näringsstruktur och handelsmönster också ge 
fingervisningar om de lösningar som de indelta löntagarna var hänvisade till. 
Denna studie baseras i hög utsträckning på litteratur, men tar även visst stöd i 
källmaterial såsom exempelvis landshövdingarnas femårsberättelser 

Antalet räntepersedlar i jordeböckerna kunde som framgått vara mycket stort. 
Genom förvandlingsförfarande eller – som i Västerbottens fall – skatteförenkling, 
kunde persedelfloran däremot reduceras. Utöver hemmansräntornas spannmåls-
poster och kronotiondespannmålen som av Boställsuppskattningskommittén 
anges till både volym och värde, har de övriga räntorna endast fått en värdering i 
pengar. Frågan är därmed om inte antalet persedlar som i praktiken hanterades 
var betydligt färre än det vimmel som jordeböckerna anger.83 Av såväl denna an-
ledning som av arbetsekonomiska skäl fästs därför uppmärksamheten på de rän-

                                                      
83 Även i brevväxlingar, memoarer och levnadsbeskrivningar, skrivna av indelta officerare, lyser 

jordeböckernas myller av persedlar med sin frånvaro. I regel är det just pengar och spannmål som 
nämns då lönevillkoren kommer på tal. För detta se exempelvis Mörner, 1848, s. 19. 
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tepersedlar som Boställsuppskattningskommittén explicit hanterar, samt dem som 
jordeböckerna angett såsom förekommande i större volymer. 

Med denna avgränsning i åtanke blir därmed spannmålsräntornas och kronot-
iondespannmålens hantering vid samtliga regementen av särskilt intresse. Vidare 
ägnas kolräntorna vid Dalregementet närmare uppmärksamhet. Slutligen skall 
omvandlingsproblematiken av smörräntorna vid i synnerhet Västerbottens rege-
mente belysas. 

Dalregementet: kol och kapital 
Som tidigare nämnts var Dalregementet beläget i en region som präglades av 
spannmålsunderskott. Leveransområdet till Bergslagen var förhållandevis vid-
sträckt; kornbodarna i Uppland och Västmanland låg givetvis bäst till, men även 
områden söder om Mälaren och spannmål från Hälsingland fann sin väg hit. 
Falun och Kopparbergslagen intog därvidlag funktionen av varuförmedlare mel-
lan magrare dalsocknar och provinser med större spannmålstillgång. Torghandeln 
spelade också en stor roll i den lokala distributionen. Kopparberget var emellertid 
av stor betydelse för dem som ville avyttra spannmål i större partier. Hit såldes 
även lönespannmål och spannmål anslagen för olika offentliga inrättningar.84 
Huvuddragen förefaller ha funnits kvar ännu vid sekelskiftet 1800. Som mest på-
taglig var bristen i Ovan- och Nedansiljans fögderier där endast mellan en tredje-
del och hälften av årsbehovet producerades. Som bäst var situationen i Näsgårds 
fögderi där man klarade av att själv producera 75 procent av årsbehovet av 
spannmål.85 Landshövdingen för Kopparbergs län nämner förvisso att spann-
målsproduktionen ökat under 1810-talet, men det hade även befolkningen: 

Det är otvifvelaktigt at inom Stora Kopparbergs Län sädesproductionen un-
der de sednaste tio åren betydeligen tiltagit. Spanmålsprisens höjd har 
upmuntrat til en sådan förökning, som folkstockens ständiga tilväxt äfven 
gjordt nödvändig.86 

Det är därmed troligt att den spannmål som Dalregementets indelningshavare 
inte själva behövde, med relativ lätthet skulle kunna försäljas på de lokala 
marknaderna under hela undersökningsperioden och troligen också till fördel-
aktigt pris. 

En anledning att också i övrigt misstänka att Dalregementets löntagare hade 
goda möjligheter att avyttra sina naturalöner, står att finna i näringsstrukturen och 
då i synnerhet i bergsnäringen. Regionen var i det avseendet inget annat än en stor 
transformatorstation som omvandlade vissa naturaprodukter till pengar. Kolrän-
torna som ju motsvarade hälften av hemmansräntornas kronovärden var en bety-

                                                      
84 Hildebrand, 1946, s. 360–361. 
85 Ågren, 1992, s. 83. Att spannmål även senare tillförts området i enlighet med Hildebrands 

tecknade mönster, framgår nedan, där närings- och handelsstrukturen i Uppland behandlas. 
86 Underdånig Berättelse om Stora Kopparbergs Län (Femårsberättelsen 1817–1821), Falun, 1823, s. 26. 



94 

delsefull del i omvandlingskedjan. Hildebrand beskriver ett intrikat system, inom 
vilket bönderna levererade skattekol direkt till bergsmannen, varpå bönderna som 
kvitto fick polletter som avlämnades hos befallningsmannen. Bergsmannen fick 
sedan ersätta kronan i reda pengar för kolet.87 

Även Pär Frohnert poängterar att skattesystemet i Kopparbergs län var upp-
byggt kring leveranser av kol till bergsbruket, där åtminstone de civila indelta 
löntagarna hade ett utbyte med bergsnäringen.88 Det rörde sig med andra ord 
om ett slags symbios, där kronan sålde räntorna till en bestämd köpare som er-
satte kronan kontant. Det förefaller högst troligt att även militära indelta lönta-
gares räntegivare var involverade i liknande system – en variant av tidigmodern 
penningtvätt i vilken sotigt kol blev till klingande mynt. 

Frohnert tecknar emellertid också konturerna av hur detta system förändrats 
i regionen. Fram till år 1731 hade nämligen lösningspriserna för räntekol varit 
fasta, något som gjorde att kolräntorna fram till detta år inte var inflationsskyd-
dade. Mellan åren 1731 och 1752 fick därför de indelta löntagare Frohnert stude-
rar rätten att själva förhandla fram priset med Stora Kopparbergslagen. Uppen-
barligen blev det dock för dyrt för köparen, varför man återgick till det tidigare, 
mindre förmånliga regelverket. Landsstatens löntagare kompenserades istället 
med spannmålstionden från Västmanland.89 

Det kan emellertid inte utan vidare antas att hela regementets räntegivare var 
uppbundna i sådana koltransaktioner. Men det fanns i sådana fall goda möjlig-
heter att sälja räntekolen på ett mer konventionellt sätt. Landshövdingen kom-
menterar också kolandets betydelse för allmogen. Bergverken förbrukade årligen 
”[…] omkring 300 000 stigar köpekol, hvilkas tilverkning och forsling bereder 
allmogen en penninge-inkomst af minst lika många tusende Riksdaler […]”.90 
Kolräntorna kunde därmed också konverteras utanför skattesystemets snävare 
ramar genom en mer konventionell marknadsstruktur. 

Västerbottens regemente: smör på köl 
Givet Västerbottens regementes särskilda förhållanden finns anledning att göra 
en reflektion kring marknaden, regementet och jordbruksstrukturen i området. 
Som tidigare framgått utgjordes räntegivarna till regementets officersindelningar 
av ett mycket stort antal (cirka 1 450 stycken). Delar av deras överskott betalades 
som indelta räntor till en begränsad mängd räntetagare. Detta innebar en kon-
centration av naturaprodukter till ett fåtal händer som därmed lättare skulle 
kunna försäljas i större partier. Mycket av den samordningsproblematik som 
rimligen präglade området bör därmed ha underlättats genom skattesystemet. 
Därtill kom också ett antal lokala institutioner. En sådan var frimarknaderna. 

                                                      
87 Hildebrand, 1946, s. 350. 
88 Frohnert, 1993, s. 74–75, 95. 
89 Frohnert, 1993, s. 74–75. 
90 Underdånig Berättelse om Stora Kopparbergs Län (Femårsberättelsen 1817–1821), Falun, 1823, s. 26. 



95 

År 1731 beviljades exempelvis Vasa och Umeå en frimarknad vardera. För 
Umeås del fick denna en särskild funktion, eftersom bönderna strömmade hit 
för att avhända sig smör- och indelningsräntorna. Så småningom fick Umeås 
frimarknad på grund av detta namnet utlagshelgen.91 

Uno Westerlund nämner också ett system i vilket borgarna fungerade som ett 
slags fogdar för böndernas penningskatter. Systemet var så organiserat att bönder-
na levererade sina varor hos borgarna, varefter fogdarna tog ut böndernas skatt 
hos dem. Borgarna agerade inte i altruistisk anda som kronans handgångne män. 
På riksdagarna 1680 och 1686 framförde bönderna klagomål på Piteåborgarna som 
i någon mån belyser systemet. Bönderna menade att de blivit skuldsatta i sådan 
omfattning att de sedan tvingades att sälja sina varor till det pris långivaren be-
stämt.92 Det är förvisso svårt att närmare värdera dessa uppgifter, eftersom kla-
gomål på riksdagen är att betrakta som en partsinlaga. Det förefaller emellertid 
sannolikt att borgerskapen i kuststäderna fungerade som noder i skattesystemet, 
även om deras illvillighet givetvis kan ha överdrivits. 

Utöver lokala marknader fanns även traditioner av mer långväga handel i områ-
det. Såväl handelsmän som bönder bedrev under 1600-talet handel till sjöss, både 
med regioner söderut i Sverige, med finska kuststäder, samt periodvis även i baltiska 
hamnar. Denna handel kom senare att kringskäras, men städerna i Västernorrland, 
Västerbotten och Österbotten gavs 1741 åtminstone tillstånd att segla till Skåne och 
Östergötland med trävaror för att därifrån inhandla spannmål.93 Västerbottens 
kuststäder förefaller trots – eller kanske snarare på grund av – jordbruksstrukturen 
ha varit tämligen väletablerade på handelns område. 

Till regementets officersindelningar betalades sammantaget närmare 7,8 ton 
smör årligen och enbart i regementets överstelön ingick nästan två ton. Kap-
tensindelningarna och indelningarna för de subalterna officerarna vid regemen-
tet, som ju utgjorde det stora flertalet, hade vardera omkring 260, respektive 130 
kilo smör i sina löner. Räntorna betalades utan förvandling, vilket betyder att de 
i praktiken också hade att hantera dessa volymer.94 

En inblick i hur dessa räntor hanterades ges i ett brev författat 1793 av rege-
mentschefen Gustaf Gyllengranat, vari han diskuterar transaktioner rörande 
räntesmör. Smöret skulle transporteras på ett fartyg som skulle utgå från Pi-
teåtrakten med Stockholm som destination. Där skulle en mellanhand ta vid. 

                                                      
91 Steckzén, 1981 [1922], s. 221. 
92 Westerlund, 2009, s. 212. Även Carl von Linné skall 1732 på Kalix marknad ha fått höra ta-

las om det och betecknade det som makalöst, Ibid. Uppenbarligen praktiserades det åtminstone 
fortfarande då. I allt väsentligt handlade det om det så kallade majmiseriet, där borgare upprätt-
höll ett beroendeförhållande genom byteshandel och beviljade förskottskrediter. I arrangemanget 
ingick också betalandet av bondehemmanens penningskatter. 

93 Steckzén, 1981 [1922], s. 107–112, 224. 
94 Mängden räntesmör för olika indelningshavare, liksom även uppgiften om uteblivet för-

vandlingsförfarande, framgår av KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 78 (Västerbottens 
regemente 1779). 
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”Min comesioner kryddkrämaren Lundberg har jag idag skrifvit derom, han bor 
vid Skepsbron i huset där porslinsboden är, hvad betalningen för smöret angår, 
så bler det efter aftal”, upplyser Gyllengranat.95 

Således hade Gyllengranat låtit lasta smöret på ett fartyg och sedan sålt det 
via ett ombud i Stockholm. Valet av försäljningsort kan emellertid inte enbart 
förklaras med att huvudstaden utgjorde en befolkningskoncentration där det 
kunde finna en avsättning, utan också med Mälardalsregionens jordbruksförut-
sättningar. Mälardalen var en utpräglad spannmålsregion, medan animaliepro-
duktion spelade en betydligt större roll i Västerbotten. Prisskillnaderna på smör 
de båda regionerna emellan antyder inte minst detta. Diagram 3:1 visar prisut-
vecklingen på smör i Stockholms respektive Västerbottens län. Tidpunkten för 
Gyllengranats citerade brev har markerats i diagramet med en triangel. 

Diagram 3:1. Smörpriset i Västerbottens, respektive Stockholms län 1735–1802 (daler 
silvermynt per lispund) 
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Källa: Bearbetning av uppgifter ur Jörberg, 1972, Band 1, s. 323, 325, 327 och 329. 

Som framgår av diagram 3:1 låg smörpriset i Stockholms län högre än i Väster-
bottens län under den angivna tidsperioden. Det är också tydligt att kurvorna 
följer varandra åt, något som antyder att de båda regionerna bör ha varit sam-
manlänkade. Av diagrammets kurvor att döma bör Gyllengranat och i synner-
het hans föregångare ha haft vissa vinstmarginaler på en sådan handel, förutsatt 
att transportkostnaderna inte utgjorde hela mellanskillnaden. Det fanns därmed 
goda skäl att försöka sälja smöret söderöver. Priserna rör som framgått Stock-

                                                      
95 Ra, Börstorpsamlingen. Brev till Fredrik Sparre. Vol. E 2952. Brev från Gustaf Gyllengra-

nat, daterat 1793-09-03. 



97 

holms län, vilket inte nödvändigtvis var liktydigt med prisbilden i Stockholms 
stad, där i detta fall smöret såldes. I realiteten kan därmed prisskillnaderna ha 
varit ännu något större. 

Troligen var inte Gyllengranats agerande unikt. I Umeå stads historia 1588–1888 
återges en förteckning på in och utskeppade varor. Förteckningen gäller Umeå år 
1736. Av denna framgår att smör med 3 375 lispund var den enskilt största posten 
bland utskeppade varor och motsvarande 22 procent av dessa varors totala värden. 
Näst mest betydelsefull var saltströmming som motsvarade 14 procent. Under 
rubriken inkommande varor stod spannmål för 26 procent (2 000 tunnor) och 
salt för 23 procent, vilka därmed var de största enskilda posterna.96 

Som framgår av importuppgifterna, präglades regionen av spannmålsunder-
skott, vilket leder in på hur spannmålsräntorna hanterats. Om uppgifterna från 
1730-talets Umeå speglar områdets allmänna försörjningssituation, framstår det 
som mer troligt att räntespannmålen bör ha försålts på de lokala marknaderna än 
att den, likt smöret, slussats ut i ett mer långväga handelssystem. 

De här tecknade huvudlinjerna förefaller på det hela taget ägt giltighet även 
under undersökningsperiodens slutskede. I landshövdingarnas femårsberättelser 
kan nämligen liknande mönster utläsas. Landshövdingen för Västerbottens län 
anger i femårsberättelsen för 1817–1821 att spannmålsproduktionen inte annat än 
under goda år svarade mot behovet. Däremot överträffade ladugårdsavkastningen 
efterfrågan med råge, varför en stor mängd smör utskeppades årligen. Viktiga 
knutpunkter i den regionala handeln var annars borgerskapet i Umeå och angrän-
sande städers frimarknader.97 

Landshövdingen i Norrbottens län nämner å sin sida att en del av spann-
målsöverskottet i hans län vid goda år kunde försäljas till Västerbottens läns 
norra socknar. I synnerhet var det Piteå och Luleå socknar som kunde avsätta 
delar av överskottet till Västerbotten. Landshövdingen nämner även att man 
årligen utskeppade 25 000–30 000 lispund smör till Stockholm från Norrbot-
ten. I gengäld importerades spannmål och salt i stället. Liksom i Västerbottens 
län, utgjorde även här frimarknaderna lokala handelsnoder.98 

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att löntagarnas indelta smörräntor vid 
regementet förefaller ha skeppats ut – antingen i räntetagarnas egen regi eller via 
mellanhänder – med Stockholm som åtminstone en avsättningsmarknad. Då om-
rådet emellertid präglades av spannmålsunderskott, är det för räntespannmålens 
del mer rimligt att anta att denna försålts lokalt, antingen på någon av regionens 
frimarknader eller till städernas borgerskap. 

                                                      
96 Steckzén, 1981 [1922], s. 482–483, bilaga 3, ”Extract af Wästerbottens landshöfdingedömes pro-

tocoll hållit uti Umeå d. 20 och 24 aprill 1736”. 
97 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 7, 9 och 12. 
98 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Norrbottens Län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse 

år 1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 11, 12, 14 och 22. 
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Upplands regemente – en del av Mälardalens handelssystem 
Vid Upplands regemente utgjorde spannmålsräntorna grundbulten i lönesyste-
met. Till skillnad från övriga undersökta förband låg regementets indelningar i 
en region som präglades av spannmålsöverskott. Hur konverterades då spann-
målsräntorna och boställenas avkastning till pengar i en sådan region? På denna 
punkt finns faktiskt forskningsresultat, åtminstone beträffande 1700-talets sista 
decennier och 1800-talets början. Dessa utpekar i korthet att ett antal bruk i 
Norduppland (Österby bruk och Lövsta) samt Stockholm var leveransdestinat-
ioner för officerarnas spannmål. Stickprovsstudier ur bruksräkenskaper har 
också bekräftat spannmålsleveranser från officerare verksamma vid regemen-
tet.99 Dessa försäljningsorter var knappast de indelta löntagarna ensamma om att 
begagna. Även Uppsala universitet hade ett ansenligt antal hemman anslagna vars 
avkastning också måste avyttras. Håkan Lindgren menar att bland annat bruken i 
norra Uppland, såsom exempelvis Gimo och Forsmarks bruk, samt Dannemora 
gruva var uppköpare av akademiens spannmål från Uppland. Akademin sålde i 
likhet med vissa Upplandsofficerare även spannmål till Stockholm, där bryggarna 
intog en framskjuten roll som köpare.100 

Fanns det då andra avsättningsmöjligheter än bruken och huvudstaden? En 
ledtråd ges i ett brev författat 1808, i vilket majoren Sten Sture som då befann 
sig i krigets Finland, råder sin hustru att sälja boställets spannmål till Stock-
holm. Men han ansåg också att det kunde vara en god idé att skriva till Avesta 
för att förhöra sig om prisläget där.101 Därmed skulle även Bergslagen ha varit 
ett avsättningsområde. Landshövdingens femårsberättelse för Uppsala län åren 
1817–1821 bekräftar denna förmodan: 

Handeln i Landet består hufvudsakligen i försäljningen af Spannmål, Brän-
vin och något hö. Skogs-effecter måste slättbygdens innevånare till större de-
len uppköpa från nästgränsande skogrikare trakter i Vestmanland […]. 
Afsättnings-orterne för Landets hufvud-product äro Stockholm, Gefle, Ve-
sterås och Sala städer samt Bergslagsorterne i Vestmanlands, Gefleborgs och 
äfven Fahlu län.102 

En likhet som detta handelsmönster förefaller haft med det i Västerbotten var 
ett varuutbyte med en grund i specialisering; upplänningarna behövde exempel-
vis virke och delar av Västmanland behövde spannmål. En annan likhet var att 
handeln – åtminstone för vissa destinationer – närmast var att betrakta som 
långväga. Löntagarna hade förvisso rätt att vid avlösning in natura få spannmå-

                                                      
99 Thisner, 2007, s. 80–82. 
100 Lindgren, 1971, s. 89–91, 112–115. 
101 KrA, Krigshandlingar 1808–1809, relationer, vol. 261, brev nummer 16, daterat Ojala 

1808-10-27. 
102 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Upsala län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse år 

1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Uppsala, 1823, s. 16. 
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len transporterad till de avsättningsorter inom lagsagan som bäst passade dem. 
Med undantag för de indelningar som var belägna i regementets södra område 
som möjligen skulle kunna kräva att få spannmålen levererad till Stockholm – 
dit vattenkommunikationerna ändå var goda – låg de andra leveransdestination-
erna långt utanför dessa avgränsningar. Dessa transporter bör således löntagarna 
ha fått ombesörja själva. I femårsberättelsen kommenteras också det generella 
bekymmer som spannmålstransporterna utgjorde i länet: 

[…] Och de många transporter af många mil, ända till 16 á 20 fram och åter, 
som, med bristande foder-tillgång och svaga dragare, måste företagas för att 
kunna vinna en någorlunda fördelaktig försäljning af spannemålen, äro en 
ganska tung olägenhet, som motverkar Jordbrukets förkofran och dess idka-
res välstånd. I landet ske få eller inga betydliga uppköp af spanmål, utan 
måste producenten icke blott sjelf bortforsla den, utan ock genom egen an-
strängd omtanka bereda sig afsättningstillfälle.103 

Finns det då någon anledning att misstänka att några förändringar i avsätt-
ningsmönstren skett med tiden? På en punkt nämner landshövdingen något 
som faktiskt pekar på det och som därutöver belyser det symbiotiska förhållan-
det mellan jordbruket och andra näringar. Han skriver: 

Dannemora Bergslag behöfde fordom stora spanmålsqvantiteter och gaf Lä-
nets åkerbrukare en lätt och beqvämligt eftersökt afsättningsort; men denna 
betydliga förmån har nu mera till största delen upphört, sedan Bruksägarne 
producera nära deras hela behof af spanmål å egne ägor.104 

Detta skulle då innebära att en viktig uppköpare med tiden har fallit ifrån, 
något som i synnerhet skulle ha drabbat indelningshavarna i regementets 
norra område. Förändringen under slutet av undersökningsperioden rörde 
sig emellertid förmodligen om en förskjutning inom ramen för ett i övrigt 
stabilt avsättningsområde. 

Älvsborgs regemente: nasare och handel i Sjuhäradsbygden 
Såväl Dalregementet, som Upplands och Västerbottens regementen hade ett 
antal förutsättningar som gjorde dess konverteringsstrategier relativt lättidentifi-
erade. Antingen var räntorna specialiserade inom ramen för en näringsstruktur 
med en långt driven arbetsdelning, eller så var regementenas indelningar be-
lägna i regionala ekonomier med en tydlig överskotts- eller underskottsprofil, 
vilket i sin tur gav upphov till tydliga handelsströmmar. För Älvsborgs regemen-
tes vidkommande gällde i synnerhet den senare aspekten. 

Älvsborgs regemente låg i ett område som åtminstone vid undersökningspe-
riodens början bör ha präglats av spannmålsunderskott. Ett tecken på detta var, 

                                                      
103 Ibid., s. 16–17. En svensk mil motsvarade fram till år 1889 10 689 meter. 
104 Ibid, s. 16. 
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som tidigare nämnts, att stora delar av kronotiondespannmålen tillfördes utifrån, 
närmare bestämt från Närke. Till skillnad från Dalregementet rörde det sig här 
inte om någon extraordinär tilldelning; volymerna var av standardmängd. Även 
om spannmål därutöver ingick i regementets hemmansräntor, var andelen lägre i 
jämförelse med Västerbottens regemente, men högre i jämförelse med Dalrege-
mentet. Det är dock inte säkert att bristsituationen var lika omfattande under hela 
undersökningsperioden eller att utvecklingen var likartad inom hela länet. Lands-
hövdingen nämner i sin femårsrapport för åren 1817–1821 att boskapsskötseln ut-
gjorde en betydande näring i länet. Beträffande spannmålsproduktionen hade den 
emellertid i de mer bördiga länsdelarna ökats genom förbättrade brukningsme-
toder i sådan omfattning att tillgången numer täckte behoven. Landshövdingen 
uppskattade att omkring en sjättedel av skörden kunde bedömas gå till avsalu. 
Kring 1820 gällde detta ännu inte de magra trakterna av Västergötland, där 
spannmålstillgången i förhållande till folkmängden alltjämt inte räckte. Här över-
bryggades bristen med tillförsel från Skaraborgs län och genom potatisodling.105 I 
sammanhanget nämner landshövdingen gårdfarihandelns betydelse för detta om-
råde – i synnerhet gällde detta Kind, Ås och Redvägs härader – där extrainkoms-
terna i ett område som präglades av ett ”swagt och inskränkt jordbruk” ansågs 
oumbärliga ”för ortens bestånd”.106 

Under åtminstone slutet av denna undersökningsperiod, framstår två städer 
som särskilt rimliga alternativ för försäljning av räntespannmål, nämligen Borås 
och Ulricehamn. Borås roll beskrivs i detta avseende på följande sätt: 

För sina öfwerflödiga Spannemålstillgångar hafwa Skaraborgs Läns Jordbru-
kare en säker afyttringsort i Borås Stad, der dels Inwånarne sjelfwe och dels 
angränsande Allmoge uppköpa alla de Sädesförråder, som wissa tider af året 
nästan dagligen ditföras. Det inflytande, Staden äger på culturen i en del af 
Skaraborgs län, är således ögonskenligt, äfwensom att en minskad rörelse 
inom denna Stad skulle hafwa ganska menliga följder för det Land, som här 
påräknar afsättning för sina öfwerskottsproducter.107 

Även Ulricehamn utpekades som en ort som köpte upp spannmål, även om 
Borås torde ha varit den mest betydande, ty vid 1820-talets ingång hade Borås 
omkring 2 200 invånare, medan Ulricehamn hade en befolkning om 1 200 per-
soner. Försörjningsläget för de övriga större orterna i länet förefaller, bland an-
nat på grund av goda vattenkommunikationer, däremot ha varit bättre och 
kunde lättare få sina behov täckta från mer avlägset belägna orter.108 

                                                      
105 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Elfsborgs län till Kongl. Maj:t afgifne Fem-års Berättelse år 

1822 (Femårsberättelsen 1817–1821), Stockholm, 1823, s. 7–8. Älvsborgs regementes indelningar var 
hemmahörande i och kring Sjuhäradsbygden, med andra ord i länets magrare delar. 

106 Ibid., s. 19. 
107 Ibid., s. 20. 
108 Ibid., s. 19–22. 
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Det grovt tecknade mönstret av handel och försörjning är byggt på uppgifter 
som stammar från tidigt 1820-tal. Det kan därför inte uteslutas att det tidigare 
under undersökningsperioden funnits andra orter som sedermera fallit ifrån på 
grund av stegrad produktion i närområdet eller förbättrade kommunikationer. 
Sammanfattningsvis liknar emellertid det lokalt bundna avsättningsmönstret för 
spannmål i Sjuhäradsbygden det som varit rådande i Västerbotten. 

Som tidigare har framgått, bestod hemmansräntorna också av smör, även om 
kvantiteten var mindre än vid Västerbottens regemente. Under det att till-
gången på spannmål i alla länets delar var otillräcklig, bör detta inte i samma 
mån gällt smör; boskapsskötseln var ju en av länets huvudnäringar. Rörande 
smörhandeln lämnar emellertid inte femårsberättelsen några närmare ledtrådar 
– något som i och för sig vittnar om att dess relativa betydelse bör ha varit 
mindre än i exempelvis Norrbottens län där den uttryckligen behandlades. En 
åtminstone tänkbar marknad för smör vore dock Göteborg, dit det även land-
vägen med begränsad möda skulle kunna transporteras. 

Avslutningsvis kan sägas att indelningsverket på olika sätt var kopplat till 
olika marknader. Tre huvudsakliga sätt som detta skett på kan här utkristallise-
ras. Dessa benämner jag som lokal avsättning, symbios och långväga handel. Den 
lokala avsättningen präglades av förhållandevis korta transportavstånd där köpa-
ren inte nödvändigtvis behövde vara specificerad. Den skedde huvudsakligen i 
områden som präglades av spannmålsbrist. Tydliga exempel här är Västerbot-
tens och Älvsborgs regementen, men även delar av Dalregementes kronotion-
despannmål bör ha omsatts på detta sätt. Den typ av interaktion som präglas av 
symbios, skiljer sig från den lokala avsättningen på så sätt att avnämaren var 
betydligt mer specifik. Här gäller det i första hand Dalregementets kolräntor 
som på ett tydligt sätt var kopplade till vissa bestämda näringar i området. I 
någon mån kan även Upplands regementes försäljning av spannmål till bruken 
sägas ha haft sådana drag. Det tydligaste uttrycket för omsättande av ränte-
persedlar genom långväga handel, uppvisade slutligen Västerbottens regemente, 
där smör skeppats till Stockholmsmarknaden, men även Upplands regementes 
löntagare har troligen begagnat sig av denna metod. Framförallt avses i det se-
nare fallet lönespannmål som gått till Bergslagen. Även om avstånden inte var 
lika långa som för västerbottningarnas vidkommande, var transporterna till 
lands såvitt mellanhänder inte var involverade, så besvärliga att epitetet långväga 
handel ändå förtjänar sin plats. 
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Fyra regementens räntor vid 1800-talets början 

Därmed är det nu på sin plats att summera resultaten. Inledningsvis sker detta 
genom en genomlysning av hur hemmansräntorna och kronotiondespannmålen 
värderades under sent 1810-tal och 1820-talets första hälft. 

Som tidigare nämnts sattes de indelta lönerna samman med hjälp av ett bok-
föringstekniskt instrument, kronovärdet. Kronovärderingen introducerades re-
dan under 1600-talets första hälft och är behäftad med en rad olika problem. 
Som Kurt Ågren påpekat, vet man inte om kronovärdet avspeglar den verkliga 
prisrelationen mellan olika persedlar och varor.109 Kronovärderingens koppling 
till faktiska, löpande priser var obefintlig och som regel låg den under eller till 
och med väsentligen under de reella priserna. Som också framgått var det med 
hjälp av markegångsvärdena som naturaskatterna värderades då de skulle betalas 
kontant. En fråga som i detta sammanhang ter sig intressant är då hur relation-
en mellan kronovärderingen och markegångsvärdena såg ut i de undersökta för-
bandens olika räntesystem under slutet av undersökningsperioden. Jämförelsen 
sker därmed momentant mellan olika områden. 

En lämplig startpunkt för en komparation skulle kunna vara kronotion-
despannmålen. Som utredningen visat låg dess värde på omkring tio riksdaler 
banco per riksdaler specie kronovärde i samtliga undersökta lönesystem under 
1820-talet. Om nu denna uppgift tas som utgångspunkt – i bokföringstekniskt 
hänseende förelåg ju ingen skillnad mellan olika räntepersedlar så länge sum-
man av deras kronovärden var densamma – erhålls därmed ett värde att jämföra 
hemmansräntorna med. Om kronovärderingens viktning av olika persedlar vore 
optimal (alternativt att hemmansräntorna helt bestod av spannmål) skulle de 
också vara värda omkring tio riksdaler banco per kronovärdesriksdaler vid 
undersökningsperiodens slut. Hur såg då de mer heterogent sammansatta 
hemmansräntornas värden ut vid samma tidpunkt? 

                                                      
109 Ågren, 1964, s. 23. 
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Diagram 3:2. Hemmansräntornas genomsnittliga markegångsvärden (1817–1826) 
per riksdaler kronovärde vid Dalregementets, Upplands-, Älvsborgs- och 
Västerbottens infanteriregementens officersindelningar 

 

Källa: bearbetningar av uppgifter ur KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, bilaga 
B, Västerbottens regemente, bilaga B, Upplands regemente, bilaga B, Älvsborgs regemente, bilaga B 
samt KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1779), vol. 73 (Upplands regemente 
1780), vol. 78 (Västerbottens regemente 1779) och vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780). 

Som diagram 3:2 visar är det uppenbart att hemmansräntornas värden skilde sig 
betydligt mer åt. Åtminstone vid slutet av undersökningsperioden är det tydligt 
att Upplands regemente hade den förmånligaste räntesammansättningen. Över 
hälften av detta värde hade sin grund i intäkter från spannmålsräntor vid under-
sökningsperiodens slutskede. Västerbottens regemente befann sig i den andra 
änden av detta förmånlighetsspektrum. Även här framgår dock att spannmåls-
räntorna stod för mer än hälften av räntornas reala värden vid denna tidpunkt. 
Om det således var spannmålsräntorna som drog upp Upplands regementes 
genomsnittsvärden, så var det också spannmålen som i någon mån räddade 
hemmansräntornas värden vid Västerbottens regemente. Så långt bekräftar alltså 
resultatet den tidigare forskningens betoning av spannmålsräntornas betydelse. 
Något mer intressant i sammanhanget är då förhållandena vid Dalregementet. 
Trots att spannmål inte ingick i regementets hemmansräntor har de ändå hävdat 
sig förhållandevis väl. 

Det är fortfarande osäkert om kronovärderingen ursprungligen speglade pris-
förhållanden mellan olika varor. Vid 1820-talets början gjorde den i alla händelser 
inte det. Därmed måste konstateras att kronovärderingen ens som bokförings-
tekniskt instrument rimligen inte kan ha varit särskilt användbart. Detta gällde i 
synnerhet räntor som var sammansatta av olika persedlar. 
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Finns det då någon anledning att förmoda att värdena på de allokerade 
skattemedlen kan ha förvridits i högre utsträckning med tiden än vad systemets 
feltoleranser från början skulle accepterat? Kan det kanske vara så att kronovär-
dena tidigare bättre speglat verkligheten och relationerna mellan olika persedlar? 
Något definitivt svar kan knappast ges här, men det finns åtminstone vissa om-
ständigheter som tyder på att den ekonomiska utvecklingen i övrigt kan ha 
medverkat till att förvränga bilden ytterligare. En sådan omständighet är att det 
yngre indelningsverket infördes under en period av stagnerande spannmålspri-
ser, medan systemets höjdpunkt inföll under en period av konstant stigande 
spannmålspriser På samma sätt förhöll det sig med penningräntorna som urhol-
kades av inflation. Denna utveckling var givetvis okänd då det yngre indel-
ningsverket knäsattes. I samband med myntreformen 1776 renoverades åt-
minstone en del av deras värden. Penningräntornas utveckling från 1720-talet 
och framåt kan därför inte beskrivas som en enda rak utförslöpa, även om ten-
densen, utslagen över hela perioden, rimligen blev negativ.110 

Västerbottens och Älvsborgs regementen var de förband i detta urval som vilade 
tyngst på anslagna hemmansräntor. Ironiskt nog är det också dessa regementen, 
vars hemmansräntor genomsnittligen var värda minst. Resultatet ger därmed visst 
stöd för uppfattningen att lönesystem som i hög utsträckning byggde på räntor – i 
synnerhet sådana med låg spannmålshalt – med tiden blev mindre lukrativa. Ut-
vecklingen visar därmed på en av lönesystemets paradoxer: på räntetagarnas bord 
låg bekymret att omvandla naturaskatter till pengar. De löntagare som hade en stor 
andel penningräntor i sina löner och slapp detta omak, förlorade å andra sidan 
långsiktigt på det ekonomiskt. 

Sammanfattning 

Detta kapitel har behandlat lönesystemen vid fyra indelta infanteriregementen 
med särskilt avseende på hemmansräntor och anslagen kronotiondespannmål. 
Tre av regementena var förlagda till områden som var kännetecknade av olika 
grader av spannmålsunderskott, medan ett av dem befann sig i en utpräglad 
spannmålsregion (Upplands regemente). Ett regemente befann sig därutöver i 
ett protoindustrialiserat område med förhållandevis god tillgång till bytesvär-
den (Dalregementet). 

Lönesystemen var sammansatta på olika sätt. Västerbottens regementes lönesy-
stem vilade i mycket hög utsträckning på anslagna räntor. Upplands regemente 
gjorde det som kontrast i lägst grad av de studerade förbanden. Västerbottens re-

                                                      
110 Analysen har skett med utgångspunkt i 1776 års ”renoverade” penningräntor. Det är med 

andra ord myntrealisationens kronovärden som jämförts med i huvudsak 1820-talets markegångs-
värden. Som tidigare nämnts hade även riket tidigare drabbats av inflation. Problemet var därmed 
inte nytt. Resultatet tyder i alla händelser på att 1776 års reform förlorat sitt bett under 1820-talet. 
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gemente saknade kronotiondespannmål, medan Dalregementet hade en extraor-
dinär mängd anslagen; de övriga hade standardtilldelning. 

Tidigare forskning har utpekat hemmansräntornas skiljaktiga sammansättning 
som central för att förklara systemets olikartade ekonomiska utveckling; i synner-
het har en hög andel spannmål i räntorna anförts som gynnsam för de indelta 
löntagarnas löner. Denna studie bekräftar detta. Upplands regementes hemmans-
räntor, där lönesystemet vilade tyngst på spannmålsräntor, var också de förmån-
ligaste bland de fyra undersökta förbanden vid slutet av undersökningsperioden. 
Sämst lottat var Västerbottens regemente, något som förklarats med att andelen 
penningräntor här var särskilt hög. Studien har också visat att antagandet om att de 
indelta räntorna generellt hade en hög spannmålshalt, som Gunnar Artéus framfört, 
inte stämmer. Indelningsverkets räntetagare, åtminstone i slutet av undersöknings-
perioden, var uppdelade i både gynnade och mindre gynnade löntagare. 

I detta kapitel har även de regionala möjligheter som stod löntagarna till buds 
att omvandla naturalönerna till pengar undersökts. För att klara av det krävdes på 
olika sätt marknadsintegration. Tre huvudtyper har här urskiljts, nämligen lokal 
avsättning, symbios och långväga handel. Lokal avsättning har i huvudsak gällt 
räntespannmål i underskottsregioner, medan Västerbottens regementes smörrän-
tor slussats ut i ett mer långväga handelssystem. Tydligast kommer den typ av 
marknadsintegration som benämnts symbios till uttryck i Dalregementets kolrän-
tor som likt hand i handske passat in i det regionala produktionssystemet. 

De delar av den indelta lönen som utgjordes av anslagna räntor har utpekats 
som systemets svaga länk, inte minst eftersom systemet inte medgav att ränteta-
garna kunde kompensera sig genom att höja räntan. Boställena, vars produkt-
ionsöverskott löntagarna själva helt kontrollerade och som i samband med den 
agrara revolutionen antas ha ökat, borde däremot ha blivit avlöningssystemets 
profitabla komponent. Denna ägnas närmare uppmärksamhet i nästa kapitel. 
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KAPITEL 4 

Kornbod och smörbytta: bostället som 
lönemedelsproducent 

I det föregående kapitlet undersöktes den ekonomiska betydelsen av indelta 
räntor och anslagen kronotiondespannmål inom det militära löneindelningsver-
ket. Nu skiftas fokus mot de lönedelar som hörde samman med boställena. Syf-
tet med detta kapitel är att undersöka officersboställenas roll i lönesystemen vid 
Upplands, Älvsborgs och Västerbottens regementen samt Dalregementet. Till 
skillnad från indelningarnas anslagna skattebetalande hemman, var boställenas 
överskott i princip helt i händerna på indelningshavaren. Hypotesen är att bo-
ställena i samband med den agrara revolutionen blev mer betydelsefulla. 

Kapitlet inleds med en inledande undersökning av boställssystemets villkor 
och relativa betydelse vid de fyra utvalda regementena. Därefter presenteras Bo-
ställsuppskattningskommitténs utredning och resultat år 1827, vilket är den 
primära källan för denna studie. Efter detta jämförs resultaten mellan förbanden 
med varandra. Slutligen analyseras lönesystemet genom att hela systemet sätts 
samman med hjälp av resultaten från kapitel 3, varefter en diskussion om avlö-
ningssystemens förändring förs. 

Boställssystemets huvuddrag 

Den tidigare forskningen kring boställenas löneavkastning måste betraktas som 
sparsam, i synnerhet sådan som går utöver förordningstexter och annat norma-
tivt material. Om man därutöver höjer blicken från studiet av enstaka gårdar till 
mer systematiska analyser av hur systemet i praktiken utvecklats i olika landsän-
dar är den i princip obefintlig.1 Därmed inte sagt att man tidigare menat sådana 
frågeställningar skulle ha varit oviktiga eller att förslag till sådana studier saknas. 

                                                      
1 För en mer utförlig karaktäristik av forskningsområdet, se Ulväng, 2002, särskilt s. 176–192. 
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Faktum är att flera forskare tidigare uppmärksammat bristerna och pekat ut 
sådana studier som angelägna.2 

Ett boställe skulle i idealfallet fylla två funktioner. För det första skulle det, 
precis som namnet antyder, vara en tjänstebostad och för det andra skulle det 
producera lönemedel. Det var inte bara de indelta regementenas militära och 
civil-militära personal som hade boställen; även det civila indelningsverkets äm-
betsmän hade det. Kyrkan använde sig också av detta avlöningssätt, tydligast 
kom detta till uttryck i prästgårdarna.3 

Regementsofficerarna fick i regel kungsgårdar eller reducerade säterier an-
slagna som boställen, medan de övriga officerarna tilldelades gårdar som skulle 
ligga i paritet med de bättre bondgårdarna. Boställena skulle vara försedda med 
ett karaktärshus avpassat efter innehavarens rang. Kostnaderna för sådana hus 
stod kronan för, men om en befintlig passande byggnad redan fanns på plats 
kunde den användas i stället. De så kallade laga husen var löntagaren däremot 
själv ansvarig för att hålla kompletta och underhålla i enlighet med givna för-
ordningar. Exempel på laga hus var en murad källare, visthus, vagns- och red-
skapshus, stall, fähus, foderlada, brygghus, svinhus, badstuga och dass. Utöver 
underhåll av sådana hus, var löntagaren också skyldig att hävda jorden och be-
kosta inventarierna. I de fall bostället var utarrenderat, vilade dessa skyldigheter 
i stället på brukaren.4 

För att säkerställa att gårdarna sköttes i enlighet med förordningarna avhölls 
husesyner av olika typer. En så kallad ekonomisk besiktning skulle hållas vart 
tredje år och syftade till att stävja utbredningen av husröta, som om den tilläts 
gå för långt kunde bli mycket kostsam att åtgärda. Laga husesyn hölls då särskilt 
svår vanhävd konstaterats, då karaktärshuset skulle dömas ut eller då ett nybyggt 
sådant hus skulle tas i bruk. Slutligen hölls av- och tillträdessyn då den förutva-
rande löntagaren befordrades och en ny flyttade in. I samband med synerna 
upprättades protokoll som förtecknade skador och brister samt redovisade be-
räkningar på reparationskostnaderna. I de fall boställsinnehavaren gravt brustit i 
sina åtaganden kunde denne bötfällas.5 

Berndt Fredriksson anger att säteriboställen skulle finansiera underhållet av 
byggnaderna genom säterifriheten. Denna innebar frihet från att betala kronot-
ionde, boskaps- och skjutsfärdspengar, samt därutöver att löntagaren på sådana 
boställen var befriad från de kostnader som roteringen medförde.6 Torsten 
Holm anger att boställena–varvid han implicit avser sådana av krononatur–

                                                      
2 För detta se Fredriksson, 1989, särskilt 17–24, Ulväng, 2002, s. 173–193, Thisner, 2008, passim. 
3 Grill, 1978 [1855], band 1, s. 9, Fredriksson, 1989, s. 19, Gerhardsson, 1997, s. 69. 
4 Gerhardsson, 1997, s. 70–71, Screen, 2007, s. 105–106. 
5 Holm, 1935, s. 73–74, Gerhardsson, 1997, s. 72–73, Ulväng, 2002, s. 177, 194–195. 
6 Fredriksson, 1997, s. 22. 
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utöver underhållsskyldigheten, i likhet med andra hemman även hade att betala 
skatt, med undantag för utgifter som hörde samman med knektehållet.7 

Det förekom emellertid regionala variationer på denna punkt. Dalregemen-
tets boställen som alla var av krononatur, hade exempelvis utöver avgifter för 
kronotionde och väg- och brobyggnader, faktiskt också avgifter för knektehåll att 
betala.8 Även om säterifriheten innebar befrielse från många skatter, tycks dessa 
boställen å andra sidan heller inte ha varit helt skattebefriade, vilket framgår av att 
dessa vid Västerbottens regemente, som alla var säterinatur, hade att betala 
kronoutskylder ”och andra umgälder”, motsvarade omkring sex procent av deras 
totala driftskostnader.9 

Bestämmelserna rörande av- och tillträdande tycks antingen vara behäftade 
med oklarheter eller ha varierat med tiden. Holm anger att man 1727 skall ha re-
glerat detta på så sätt att den, som befordrats under årets sex första månader, 
skulle tillträda sin nya befattning från och med nästa års början. Om han däremot 
befordrats under årets senare hälft, blev befordran giltig först efter sex månaders 
vakanstid.10 Gerhardsson anför i stället att boställsinnehavaren sades upp från 
bostället den dag han blev befordrad, beviljad avsked eller avled. Efter uppsäg-
ningen fick han eller hans änka bo kvar till den 14:e mars, som var laga fardag.11 

Boställena och deras hus motsvarade som Fredriksson påpekat ett slags kapi-
tal inom indelningsverket.12 Kronan engagerade sig i dem på många sätt. Utö-
ver att fysiskt ställa dem till förfogande, skedde detta inte minst genom att till-
handahålla ett institutionellt ramverk för dem. Ett försök att skapa en överblick 
över den institutionella utvecklingen ur ett fågelperspektiv erbjuder en analys av 
den rent kvantitativa produktionen av förordningstext. Detta speglar förvisso 
inte vad som reglerats utan när och i vilken utsträckning kronan engagerat sig 
på området. Nedan visas utvecklingen genom de förordningar som upptagits i 
Quidings arbete, avseende uppslagsordet ”Boställe” (gällande militära boställen 
generellt och officersboställen där så specificeras) under perioden 1681–1833. Pe-
rioden är indelad i tre 40 år långa perioder och en – den sista – som omfattar 33 
år. Quidings register är förmodligen inte komplett på området, då tillägg och 
lokala bestämmelser för boställsväsendet ibland reglerades genom skrivelser från 
kungl. Maj:t till de enskilda regementena. Grafen får därmed betraktas som en 
grov avspegling av förloppet. 

                                                      
7 Holm, 1935, s. 75. 
8 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, Uppskattningsprotokoll, da-

terat 1827-09-24. 
9 Bearbetning av KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Västerbottens regemente. Proto-

koll, daterat Piteå och Gran, 1830-09-17. 
10 Holm, 1935, s. 76. 
11 Gerhardsson, 1997, s. 72. 
12 Fredriksson, 1997, s. 23–24. 
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Diagram 4:1. Antal träffar rörande förordningar gällande boställen, 1681–1833 i 
Svenskt Allmänt Författningsregister (Quiding) 

 
Källa: Quiding, N. H., 1865, Svenskt Allmänt Författningsregister för tiden från år 1522 till och med 
år 1862, register, uppslagsordet ”Boställe”. 

Som framgår av diagram 4:1, producerades enligt Quidings register förhållande-
vis få förordningar under den första perioden, då det yngre indelningsverket 
infördes. Möjligen kan detta ha att göra med att mer omfattande riktlinjer var 
svåra att ge innan systemet vunnit stadga. Därutöver rasade det stora nordiska 
kriget under hälften av perioden, något som torde ha inneburit att reglerandet 
av förhållandena vid boställena fick en lägre prioritet, i synnerhet som systemet 
under konfliktens senare del i praktiken också var avskaffat. I Quidings register 
finns endast en sådan förordning upptagen under kriget, medan de övriga sju är 
givna innan år 1700. Nästföljande period uppvisar däremot en större aktivitet på 
området och är i sådana fall ett uttryck för att systemet var i färd med att vinna 
institutionell stadga. 

Perioden 1761–1800 är intressant såtillvida att ivern att producera förordningar 
lagt sig. Detta skulle kunna tolkas som att systemet senast här gått in i ett slags 
normalfas. Den sista och kortare perioden återspeglar återigen en ökad iver att 
organisera ramverken kring boställena. I förstone skulle detta kunna tänkas hänga 
samman med åtgärder inför löneregleringen år 1833. Emellertid är 21 av dem givna 
före år 1820 och sju före år 1830. En bidragande orsak till det stora antalet är att 
samma företeelse i en handfull fall räknats som separata förordningar då de regle-
rats vid olika rättsinstanser. Detta förklarar emellertid bara en del av ökningen. En 
förhållandevis stor andel av förordningarna från denna tid reglerar nämligen om-
ständigheter då boställen arrenderats ut, exempelvis vid tvister och husesyner. 
Tydligt är således att gårdarnas driftsförhållanden nu ägnats en mer omfattande 
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uppmärksamhet på normativ nivå. De närmare anledningarna finns det skäl att 
återkomma till närmare i kapitel 5 då boställenas drift behandlas. 

Boställssystemets förutsättningar och betydelse 
En första fråga rör när indelningarna var någotsånär kompletta med boställen. 
Vanligen brukar Österbottens regemente utpekas som det sista regementet som 
kom att infogas i indelningsverket, närmare bestämt år 1733.13 

Även om Västerbottens regemente blev indelt tidigare än så, skulle det dröja 
lång tid innan alla dess komponenter fanns på plats. Grill nämner att vissa indel-
ningar vid Dalregementet, Västerbottens och Hälsinge infanteriregementen, 
ibland helt saknade boställen på grund av avsaknad av tillräckligt antal krono-
hemman.14 Det finns i allra högsta grad fog för det påståendet. 

Enligt Krigsarkivets register över husesynsinstrument, har endast två av Väs-
terbottens regementes boställen genomgått en första husesyn under 1720-talet.15 
Under 1720-talet och – för något enstaka boställe – under 1730-talet, hade som 
jämförelse samtliga officersboställen vid Upplands regemente genomgått åt-
minstone en husesyn. Vid Älvsborgs regemente var förhållandena snarlika; tre 
fjärdedelar av regementets officersboställen hade genomgått minst en husesyn 
före 1730 och samtliga hade avsynats minst en gång innan år 1744.16 

Västerbotten hade många nybyggarområden och mellan 1700-talets mitt och 
1800-talets början genomgick regionen en kraftig bebyggelsetillväxt. Dessa nybyg-
gen skattlades och mantalssattes efter hand, vilket enligt Martin Lindes bedömning 
skedde med vissa eftersläpningar.17 

Denna expansion föreföll ha paralleller i det militära boställssystemet. Mellan 
1720-talet och 1760-talet hade det nämligen byggts ut, även om det var långt ifrån 
komplett vid 1766 års riksdag.18 Detta framgår av beslutet på krigsbefälets besvär 
detta år. Då bestämdes att det åt regementskvartermästaren, försteadjutanten och en 
fänrik vid varje kompani, genom landshövdingens och regementschefens försorg 
skulle köpas skatte- eller kronohemman, något som pekar på att dessa löntagare 
tidigare saknat boställen. Det specificerades att gårdarna inte fick vara mindre än ett 
fjärdedels mantal och att de skulle vara utrustade med byggnader av samma typ som 
allmogen hade. På samma sätt skulle vidare åtta kompanichefsboställen inköpas. 
Fänrikarnas och löjtnanternas nya boställen skulle ligga inom deras respektive kom-
paniområden, medan de nya kaptensgårdarna skulle ligga så nära de boningshus 

                                                      
13 Nilsson, 1988, s. 105. 
14 Grill, 1978 [1855], band 2, s. 213–215. Förhållande för befälets indelning i Finland är på denna 

punkt okända för denna studie, då Grill endast behandlar den västra rikshalvans indelningsverk. 
15 KrA, register över husesynsinstrument. Svenska arméns boställen åren 1690–1877. 
16 Ibid. 
17 Linde, 2012, s. 67. 
18 Detta är tydligt i serierna över husesynsinstrument, där det framgår att mer än hälften av re-

gementets stock av officersboställen, genomgick sin första husesyn år 1768 eller senare, KrA, Re-
gister över husesynsinstrument. Svenska arméns boställen åren 1690–1877. 
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som redan hunnit resas som möjligt. För kaptenernas vidkommande förefaller det 
således som om åtminstone anskaffandet av boningshus inletts tidigare. Kronan 
skulle vidare efterse att de övriga boställena också utrustades med ett karaktärshus, 
något som alltså inte heller tidigare förefaller ha varit självklart. Därutöver beslöts att 
samtliga officersboställen skulle vara av säterinatur. Beslutet fattades med förbehållet 
att detta endast gällde Västerbottens regemente för att stävja andra regementens 
önskan om säterifrihet. Åtgärden syftade till att underlätta boställenas underhåll, 
något som vidare understöddes av att regementets officerare, med vissa förbehåll, 
alltjämt skulle få åtnjuta de inkvarteringspengar som de blivit beviljade 1696. Där-
utöver behövde byggnationen i övrigt på boställena inte följa husesyns- och boställs-
förordningarna, utan skulle anpassas efter de svagare villkoren här. De skyldigheter i 
form av knektehåll och andra pålagor som följde med de nya hemmanen skulle 
hävas så snart som nybyggen inom kompaniområdena hunnit bli skattlagda och 
skattefriheten på dem löpt ut.19 

Utöver de åtgärder som vidtogs 1766 försökte man genom ekonomiska incita-
ment upphjälpa situationen ytterligare för västerbottensofficerarna. År 1783 gavs 
ett tillägg till 1752 års husesyns- och boställsförordning som var särskilt avpassat 
för regementet. Förutom närmare bestämmelser kring husens utformning, stipu-
lerades även ett slags uppodlingsplikt. Denna gällde de boställen som åtnjöt in-
kvarteringspengar enligt 1696 års kungliga brev, men som inte saknade några hus 
(och alltså inte borde få del av medlen). I fredstid och för varje byggnadsfritt år, 
skulle löntagarna för att få behålla dessa medel, uppodla mellan tre åttondels och 
en fjärdedels tunnland åker på tuvig ängsmark.20 På detta sätt sökte kronan styra 
löntagarnas beteende i den riktning man ansåg vara mest gynnsam för boställsy-
stemets vidmakthållande. Av den uppsättning boställen som skapades i och med 
1766 års beslut, kom med tiden smärre förändringar att göras intill år 1833.21 

Att förse Västerbottens regemente med boställen tog således förhållandevis 
lång tid i anspråk. Inte förrän omkring 1770 kan regementets indelningar an-
ses ha varit någotsånär kompletta på denna punkt. Det är också tillkomstpro-
cessen kring dessa gårdar som förklarar varför de inte hade någon ränta bok-
förd i jordeböckerna – av allt att döma har det handlat om att upphjälpa svaga 
villkor. I någon mening kan därmed den faktiska avkastningen från dessa går-

                                                      
19 Kongl. Maj:ts nådige Resolution uppå the Allmänna Beswär och Ansökningar som Thess trogne 

Krigs-Befäl af the Indelte Regementer til Häst och Fot i Swerige och Finland, samt Amiralitets Staten, wid 
nu öfwerståndne Riksdag i underdånighet andragit, Stockholm 1766-11-12, 20. §. 

20 Kungl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse, rörande Wisse ändringar och tilläggningar wid 
1752 års Husesyns och Boställs-Ordning, hwad Westerbottens Regemente angår, Stockholm 1783-09-10, 
för reglering av byggnadens utformning, se andra avdelningen 1:a. §, för uppodlingsskyldigheten, se 
4:e §, samma avdelning. 

21 Majorsbostället Lagersholm hamnade på andra sidan gränsen i samband med förlusten av Fin-
land 1809 och ersattes av kaptensbostället Haapaniemi som i sin tur år 1815 ersattes av majorsbostället 
Öijeby. Haapaniemi blev i stället samma år anslaget som kaptensboställe vid Torneå kompani. Vi-
dare såldes regementskvartermästarbostället Björknäs 1815. Från år 1825, tjänade i stället Bonäs som 
regementskvartermästarboställe. För detta se Grill, 1978 [1855], band 2, s. 243–244 och 248–249. 
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dar betraktas som en bonus. Som framgått av föregående kapitels analys av de 
anslagna räntorna, var åtgärderna förmodligen också välbehövliga. 

Västerbottens regemente var inte ensamt om sin belägenhet. Även Dalrege-
mentet saknade boställen på många av dess indelningar. I Dalregementets mili-
tiejordebok från 1794 uppges 13 officersindelningar vara försedda med boställen 
med upptagen ränta, något som faktiskt ändå var en marginell förbättring i jäm-
förelse med den ursprungliga situationen.22 Dessa gårdar förefaller både ha ge-
nererat lönemedel och fungerat som tjänstebostäder. Elva indelningar uppges 
däremot helt sakna boställe, varvid löntagaren i stället fick hålla tillgodo med 
inkvarteringspengar. Mest utbrett var detta vid Västerdalarnas, Orsa och Rätt-
viks kompanier. Dessa löntagares indelningar bestod därmed helt av anslagna 
hemmansräntor och kronotiondespannmål. Vid kaptensindelningen vid Väster-
dalarnas kompani och fänriksindelningen vid Gagnef kompani var boställsrän-
tan kronan behållen. Bostället kunde således bebos av löntagaren men kronan 
hade vikt boställsräntan för andra ändamål.23 

Som tidigare framgått hade översten, överstelöjtnanten och majoren dubbla 
löner, då de förutom sina löner som regementsofficerare också hade vardera en 
kompanichefslön för de kompanier de därutöver förde befäl över. Överstens 
kaptenskap saknade boställe, vilket förmodligen inte var särdeles allvarligt ef-
tersom han hade sitt boende ordnat i överstebostället Näs kungsgård i närheten 
av Hedemora. Även här vilade således kaptenskapets lönemedel helt på hem-
mansräntor och kronotiondespannmål. För regementets major var situationen 
den omvända; här byggde majorslönen helt på räntor, medan kaptenskapet i 
stället var utrustat med boställe.24 

Mellan åren 1794 och 1827 hade ytterligare förändringar ägt rum. Boställen 
tillhörande ett fåtal underofficersindelningar vid regementet hade då omförde-
lats till officerarna. På detta sätt hade sammanlagt 16 officersindelningar försetts 
med boställen, medan tolv alltjämt vid undersökningens slut saknade sådana.25 

En möjlighet att få en första inblick i vilket slags gårdar som anslagits som offi-
cersboställen är att först undersöka deras mantalssättning. På denna punkt kan 
konstateras att Upplands regemente, vars officerslöner i högst utsträckning i 
denna jämförelse vilade på boställsräntor, totalt hade 41,25 mantal anslagna för 
sina officersboställen. Av dem var 23 av krononatur och närmare 18 av kronosäte-

                                                      
22 Grill anger att tolv av Dalregementets officersindelningar ursprungligen var försedda med 

boställen, emedan 1794 års militiejordebok anger 13, för detta se, Grill, 1978 [1855], band 2, s. 213–
215 och KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1794). 

23 KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1794). I dessa senare boställens 
fall bör de med tiden ha lämnat ett större överskott än de belopp som skatten uppgick till. Trolig-
en började de med tiden att fungera som såväl boställen som lönehemman, kronans behållna 
ränta till trots. 

24 KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol 8 (Dalregementet 1794). 
25 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, bilaga A. Utöver detta hade 

även vissa boställen omfördelats till nya indelningar. 
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rinatur. Säterijorden var dock ojämnt fördelad; hela 10 mantal säterijord var an-
slagen överstebostället Landsberga, något som därmed förlänade gården en plats 
bland det militära indelningsverkets största boställen. Utöver Landsberga var yt-
terligare fem boställen helt eller delvis av säterinatur. Västerbottens regementes 
officersboställen inskränkte sig som jämförelse till sammantaget omkring 11 man-
tal, varav emellertid alla var av säterinatur.26 Vid Älvsborgs regemente uppgick 
officersboställenas totala mantal till 24,3 varav 12 var av kronosäteri- eller kron-
ofrälsenatur och resten var av krononatur. Dalregementets boställsstock utgjordes 
av 13,7 mantal, samtliga av krononatur.27 

Som nämnts i kapitel 2 uppvisade de fyra områdena sinsemellan stora skill-
nader. Nedan redovisas därför sammansättningen av officersboställenas arealer 
regementsvis, något som närmare konkretiserar boställenas produktionsvillkor. 
Uppgifterna rör 1820-talets andra hälft och måste betraktas såsom ungefärliga, 
vilket sammanhänger med att uppgifterna inte i alla stycken är kompletta. Där-
utöver är de bitvis svåra att jämföra med varandra.28 Som ett exempel på vad ett 
mantal kunde innebära i olika delar av Sverige under 1820-talet är sammanställ-
ningen emellertid illustrativ. 

                                                      
26 Grill, 1978 [1855], band 2, s. 2–7, 243–244 och 248–249. Att boställena var av säterinatur 

framgår av regementets militiepersedels- och extraktjordebok, KrA, Indelningsverk och jorde-
böcker, vol. 79 (Västerbottens regemente 1779). 

27 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, bilaga A och Älvsborgs rege-
mente, bilaga A. 

28 För Upplands regemente rör bortfallet av uppgifter huvudsakligen ängs-, skogs- och betes-
marker. Bortfallet är förmodligen ganska litet, givet det som är känt om regionens generella vill-
kor vid denna tid. För detta hänvisas till anförda uppgifter i kapitel 2. För Dalregementets vid-
kommande handlade det om att skogs- och betesmarken var oskiftad och därför inte kunde anges. 
Informationsbortfallet rörande denna mark för Älvsborgs regemente är i sådana fall något mer 
bekymmersamt eftersom jordbrist inte utpekats som ett specifikt problem här. Den kategori jord 
som är svårast att jämföra rör åkerjorden. Vid Västerbottens regemente har utsädet angetts till 
omkring 217 tunnor. Här var liksom vid Älvsborgs regementes boställen ensäde det dominerande 
odlingssättet. För uppgifter om utsädet vid Västerbottens regementes officersboställen se, KrA, 
Boställsuppskattningskommittén 1827. Västerbottensregemente. Uppskattningsprotokoll, daterat 
Piteå och Gran, 1830-09-17. Vid Upplands regementes officersboställen uppgick utsädet till 612 
tunnor, medan den uppgivna åkerarealen som redovisats i diagrammet var 1 383 tunnland. Åkera-
realen hade här uppgetts efter vad som totalt fanns – inte vad som kunde sås varje år, något som 
hängde samman med att det dominerande odlingssättet här var tvåsäde. För uppgifter om utsädet 
vid Upplands regemente vid denna tidpunkt, se KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. 
Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll. I de områden som Dalregementets officersbostäl-
len var lokaliserade till, tillämpades olika former av växelbruk, vilket torde innebära att Dalrege-
mentets effektiva åkerareal för spannmålsproduktion borde skrivas ned med 25–30 procent i för-
hållande till diagrammets uppgifter. För odlingssätten i respektive region, hänvisas till anförda 
uppgifter i kapitel 2. 
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Diagram 4:2. Arealsammansättningen (tunnland) vid Dalregementets, Upplands, 
Västerbottens och Älvsborgs regementens officersboställen, regementsvis summerade 
enligt Boställsuppskattningskommitténs uppgifter år 1827 

 
Källa: KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Upplands regemente, bilaga A, samt upp-
skattningsprotokoll, daterat 1827, Västerbottens regemente, bilaga A, samt uppskattningsproto-
koll, daterat Piteå 1830-09-17, Älvsborgs regemente, bilaga A och Dalregementet, bilaga A. 
Anm.: Avseende åkerarealen för Upplands regemente saknas närmare uppgifter för två boställen. 
Denna areal har varit möjlig att närmare beräkna utifrån boställenas spannmålsavkastning och 
korntal. Den rekonstruerade åkerarealen uppgår utifrån dessa uppgifter till 124 tunnland. För 
Upplands regemente saknas därutöver närmare arealuppgifter för fem boställen avseende ängs-, 
skogs- och betesmark samt oduglig mark. För Dalregementets vidkommande saknas för fem av 16 
boställen närmare uppgifter för skogs- och betesmark, något som sammanhänger med att denna 
jord var oskiftad. För Älvsborgs regemente saknas för sex boställen närmare uppgifter avseende 
åker- och ängsarealen och för tre boställen uppgifter om skogs- och betesarealen samt uppgifter 
om oduglig mark. 

Diagram 4:2 tydliggör inte minst det faktum att mantalsmåttet var ett mått på 
gårdarnas bärighet – inte ett mått på deras fysiska arealer. Utifrån en bearbet-
ning av diagrammets uppgifter kan den ungefärliga arealen av samtliga jordty-
per som ett mantal motsvarade i olika regioner under 1820-talet beräknas. Ett 
mantal i Uppland motsvarade då, grovt räknat, omkring 100 tunnland (50 hek-
tar), i Älvsborg cirka 160 tunnland (80 hektar), vid Dalregementet omkring 350 
tunnland (175 hektar), medan det i Västerbotten motsvarade närmare 660 tunn-
land (330 hektar). Variationerna inom respektive område var säkerligen också 
stora. Så anger exempelvis Olsson och Svensson att ett mantal i Skånes bördiga 
slättland uppgick till omkring 20 hektar, medan det i Skånes skogsbygder 
kunde ligga uppåt 100 hektar.29 

                                                      
29 Olsson och Svensson, 2010, s. 283. 
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Avgörande för mantalssättningen har alltså inte arealen per se varit, utan vad 
man bedömdes kunna åstadkomma med den. De uppländska officersboställena 
hade utifrån uppgifter om utsädet sammantaget närmare tre gånger så stor ”ef-
fektiv” åkerareal som de i Västerbotten, medan västerbottensboställena i stället 
var välförsedda med skogs- och betesmark. Här slår tydligt den uppländska in-
riktningen på spannmålsproduktion igenom i arealsammansättningen, liksom 
Västerbottens goda förutsättningar för animalieproduktion. 

Jordeboksmaterialet ger en uppfattning om hur boställena värderats som lö-
nekomponenter i regementenas avlöningssystem. Boställenas ursprungligen be-
dömda löneavkastning bokfördes på samma sätt som övriga skattebetalande 
hemmans räntor.30 Som tidigare nämnts lades sedan övriga hemmansräntor och 
kronotiondespannmål till för att lönen skulle komma upp till sin fulla stat. 
Summorna var, liksom för de anslagna skattemedlen, angivna i kronovärden. 
Som nämnts var kronovärdet ett slags mätvärde och som framgått kunde de 
faktiska värdena som det representerade uttryckt i reda pengar skilja sig kraftigt 
åt, såväl över tid som mellan olika regioner. Inte minst tydligt var detta för de 
indelta räntorna i slutet av undersökningsperioden. Detta gällde givetvis också 
boställsräntorna och i synnerhet boställenas reella löneavkastning. I tabell 4:1 
visas inledningsvis boställsräntornas värden enligt jordeböckerna och deras rela-
tiva andel av officerarnas totala lönemedel regementsvis kring 1780.31 

Tabell 4:1. Boställsräntornas storlek enligt kronovärderingen (riksdaler specie), samt 
relativa betydelse vid Dalregementet, Upplands, Västerbottens och Älvsborgs 
regementen omkring 1780 

 Boställsräntor, rdr. specie Relativ andel, %  

Upplands regemente 542 28 % 

Älvsborgs regemente 260 13 % 

Dalregementet 176 9 % 

Västerbottens regemente 0 0 % 
Källa: Bearbetning av KrA, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1794), 73 (Upp-
lands regemente 1780), 78 (Västerbottens regemente 1779), 96 (Älvsborgs regemente 1780). 

Som framgår skiljde sig boställenas betydelse inom respektive avlöningssystem 
betydligt åt. Störst roll spelade de vid Upplands regemente och minst roll – åt-
minstone i formell mening – spelade de vid Västerbottens regemente. Då löne-
strukturen var sådan att överste- och överstelöjtnantslönerna (enligt kronovär-

                                                      
30 Principen var alltså att om hemmanet inte varit ett boställe, skulle denna ränta betalats som 

skatt, nu var den istället reserverad för löntagaren. 
31 Boställenas relativa betydelse i jordeboksmaterialet har för Upplands och Älvsborgs rege-

menten varit densamma sedan studiens början. Vid Dalregementet hade den fram till 1794 ökat 
något med tiden, då några boställen omfördelades till officersindelningarna. Vid Västerbottens 
regemente, slutligen, finns inga uppgifter. I praktiken har den dock ökat, då regementet under 
1700-talets andra hälft så småningom fick samtliga officersindelningar kompletta med boställen. 
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deringen) motsvarade mellan 40 och 50 procent av en indelt officerskårs totala 
lönemedel, finns emellertid anledning att närmare bryta ner uppgifterna på de 
antalsmässigt största löntagarkategorierna. Tabell 4:3 visar boställenas medel-
mantal och deras genomsnittliga kronovärden, fördelat på lönegraderna kapten, 
löjtnant och fänrik. 

Tabell 4:2. Officersboställenas medelmantal och medelkronovärden (riksdaler specie) 
avseende lönegraderna fänrik, löjtnant och kapten vid Dalregementet, Upplands, 
Västerbottens och Älvsborgs infanteriregementen 

 Fänrik Löjtnant Kapten 
 Mtl. Krv. Mtl. Krv. Mtl. Krv. 

Upplands regemente 0,8 11,3 1,0 14,1 1,3 18,8 

Älvsborgs regemente 0,6 6,9 0,5 5,5 0,7 7,7 

Dalregementet 0,4 3,5 0,6 5,2 0,7 5,4 

Västerbottens regemente 0,3 0 0,3 0 0,4 0 
Källa: Bearbetningar av uppgifter ur KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, 
bilaga A och H, Upplands regemente, bilaga A och B, Älvsborgs regemente, bilaga B och Väster-
bottens regemente, bilaga B. 
Anm.: kaptenlöjtnantsboställena har här räknats som löjtnantsboställen. Överstarnas, överstelöjtnan-
ternas och majorernas kaptenskap har räknats in under övriga kaptensboställen. 
Dalregementets indelningar var inte i alla stycken utrustade med boställen. Uppgifterna avseende 
medelvärden på mantal och kronovärden bygger på medelvärden av de vid officersindelningarna 
befintliga boställena år 1827. 

Som framgår av tabell 4:2 var Upplands regementens boställen även utifrån de-
ras genomsnittliga mantalssättning störst, medan Västerbottens regementes offi-
cersindelningar hade de efter mantalssättningen minsta boställena. Älvsborgs 
regemente intog därvidlag en mellanställning. De befintliga boställena vid Dal-
regementet förefaller förvisso utifrån medelvärdet på deras mantal huvudsaklig-
en ha legat i närheten av Älvsborgs regementes, men många indelningar saknade 
ju här boställen, varför uppgifterna inte utan vidare är jämförbara. 

När nu boställenas formella roll i lönesystemen belysts och huvudlinjerna i 
boställssystemets allmänna förutsättningar tecknats, är det så dags att närma sig 
frågan vad dessa boställen bedömdes avkasta i reda pengar vid studiens slutskede 
på 1820-talet. 
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Att uppskatta avkastning: 
boställsuppskattningskommitténs utredning 
Precis som de indelta räntorna påverkades av ett flertal faktorer, påverkades bostäl-
lenas lönsamhet av olika förhållanden. Exempel på sådana var jordbrukets allmänna 
regionala förutsättningar i form av klimat, bördighet och produktionsinriktning. 

Källäget kring indelningsverkets boställens faktiska avkastning är som tidi-
gare diskuterats problematiskt. Inte minst sammanhänger det med att det inte 
finns särskilt mycket bevarat och deponerat på ett och samma ställe. Löntagarna 
hade heller inte någon skyldighet att föra bok över sina boställens drift och de-
ras avkastning. Liksom de indelta räntorna, vars betalning sköttes på lokal nivå 
och närmast var en ensak mellan räntetagare och räntegivare, lämnade inte hel-
ler uppgifter om boställenas avkastning mer omfattande spår i källmaterialet. 
De möjligheter som skulle kunna stå till buds vore enstaka släkt- och gårdsar-
kiv. Arbetet med att hitta sådant material har dock karaktären av att leta efter 
en nål i en höstack. Förfarandet är mycket tidskrävande och ett sådant arbetssätt 
skulle knappast tillåta mer systematiska analyser och komparationer mellan 
olika regementen. Detta är också huvudanledningen till att forskningsläget 
kring de militära boställenas avkastningsförhållanden är magert och ofta istället 
byggt på normativt material.32 

En central källa till de militära boställenas avkastning tillkom som framgått i 
samband med förarbetena till 1833 års lönereglering. För att genomföra denna var 
det givetvis av betydelse att man först bildade sig en uppfattning om vad bostäl-
lena egentligen producerade. Av denna anledning tillsattes den så kallade Bo-
ställsuppskattningskommittén, som år 1827 presenterade resultaten av sitt arbete. 

Uppskattningsarbetet och inhämtandet av uppgifter skedde lokalt vid de en-
skilda förbanden och här rörde det sig om en närmast handgriplig inventering 
där regementenas kommitterade reste runt och inspekterade gårdarna. Vanligen 
understöddes arbetet av kartmaterial, specialbesiktningar och intervjuer med 
lokala ämbetsmän, arrendatorer och löntagare.33 

För denna undersöknings syften är givetvis materialet ytterst tacksamt då det 
ger tillgång till uppgifter för i princip hela det militära indelningsverkets bostäl-
len vid en tidpunkt. Med detta inte sagt att källorna är oproblematiska. 

Avseende värderingarna av boställenas avkastning är källkritiska frågor sär-
skilt brännande. Emedan exempelvis regementenas anslagna räntor med relativ 
lätthet skulle kunna kontrollräknas i Stockholm, byggde uppskattningsarbetet 

                                                      
32 Fredriksson, 1989, s. 16–17, Ulväng 2002, s. 183. 
33 Uppskattningsförfarandet vid varje regemente behandlas mer ingående nedan eftersom me-

toderna skilde sig åt. 
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på information som bara kunde erhållas lokalt. Om någon trend i materialet 
särskilt bör nämnas, är det misstanken att uppskattningarnas resultat snarare 
borde ha undervärderat gårdarnas avkastning än överdrivit den. Ju mer resurser 
som de enskilda regementena kunde dölja, desto bättre kan det misstänkas ha 
varit för regementets löntagare som kollektiv. Det går förvisso också att tänka 
sig en rakt motsatt tendens, nämligen att boställenas avkastning övervärderades 
eftersom en del av gårdarna efter löneregleringen skulle arrenderas ut. Att då få 
dem att framstå som bättre än vad de var, skulle kunna utgöra argument för att 
sedan ta ut högre arrenden än vad som annars kanske vore möjligt. Det som 
emellertid talar emot detta var att boställsarrendenas utformning redan 1805 
faktiskt hade reglerats.34 Manöverutrymmet för sådana manipulationer var där-
för begränsat när uppskattningarna gjordes. 

Hur kraftig tendensen att underskatta avkastningen var, kan emellertid dis-
kuteras. Uppgifterna skulle ligga till grund för en omfattande revision av lönesy-
stemet. Efter reformen skulle också ett stort antal boställen arrenderas ut av re-
gementet och inte av de enskilda officerarna. Arrendemedlen från dessa gårdar 
skulle sedan utgå kontant, fördelade av den för ändamålet inrättade boställsdi-
rektionen.35 Detta talar för att det även i regementenas uppskattningskommittéer 
bör ha funnits ett intresse av att nå ett med verkliga förhållanden någorlunda väl 
överensstämmande resultat. Således finns också argument som borde tala mot att 
kommittéernas ledamöter – i alla fall för personlig vinning – skulle underskatta 
sina resultat. Ett större bekymmer var då det faktum att olika uppskattningsprin-
ciper tillämpades vid olika regementen. Detta är förvisso inte förvånande med 
tanke på att jordbruket bedrevs under olika former och villkor, men innebär inte 
desto mindre vissa svårigheter då resultaten jämförs med varandra. 

Det finns ett sätt att kontrollera rimligheten i bedömningarna; nämligen att 
jämföra de löpande arrendesummorna vid tidpunkten för uppskattningen med 
den bedömda avkastningen. Detta kommer att göras efter det att uppskatt-
ningsförfarandet beskrivits. 

En inventering av kornboden: Upplands regemente 
Ett första steg i skattningsarbetet vid Upplands regemente var att fastställa hur 
stora boställenas arealer var och vad de närmare bestod av. Detta skedde dels 
med hjälp av kartmaterial, dels med hjälp av besiktningar och intervjuer. Beträf-
fande åkerarealen bedömdes hur många tunnor utsäde som kunde sås och hur 
stor skördeavkastningen var. Avkastningen uppskattades efter medelgoda år, 

                                                      
34 Arrenderegleringen behandlas närmare i kapitel 5.  
35 För uppgifter om en högre grad av kontantavlöning vid de indelta regementena, se Nilsson, 

1988, s. 121–122, för utarrenderandet av boställen efter 1833 års lönerevision, se Fredriksson, 1989, 
s. 20 och Gerhardsson, 1997, s. 77. 
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vilket alltså innebar att den under gynnsamma år kunde bli bättre och under 
dåliga år sämre.36 

Måttet för att beräkna skördens avkastning var korntalet, vilket var en utsä-
desrelation. Om man exempelvis kunde skörda fem tunnor spannmål för varje 
sådd tunna, var korntalet fem. David Hannerberg anger att korntalet i Sverige 
under normala skördeår under 1600- och 1700-talen varierade mellan tre och 
fem. För Uppland och Östergötland låg det kring fem och på Närkeslätten 
kring 4,5. Som jämförelse med mer moderna förhållanden anför han korntals-
uppgifter på mellan tio och elva för höstvete, höstråg och korn på 1950-talet.37 

Vid de uppskattade boställena varierade korntalet mellan som sämst 4,5 och 
som bäst sju. Medelkorntalet för de här undersökta boställena låg kring 5,5, vilket 
i relation till Hannerbergs uppgifter därmed ter sig som rimliga.38 I kommitténs 
protokoll framgår att det dominerande odlingssättet var tvåskiftesbruk.39 Detta 
stämmer i sin tur väl överens med de uppgifter landshövdingen för Uppsala län 
lämnat i sin femårsberättelse kring denna tid. De moderna brukningsformerna 
som sedermera skulle efterträda tvåsädet hade alltså ännu på 1820-talet inte sla-
git igenom vid dessa boställen. 

Efter det att spannmålsavkastningens volym hade utretts, uppskattades dess 
värde i reda pengar. Detta gjordes genom att kommittén på liknande sätt som 
för räntorna använde sig av ett medelvärde på spannmålens markegångspriser 
för perioden 1817–1827. Beräkningarna utgick efter en tunna spannmål som till 
hälften bestod av råg och till hälften bestod av korn.40 

De använda markegångsvärdena förtjänar här en närmare kommentar. Som 
nämnts föll spannmålspriserna efter 1818, vilket hade att göra med den ekono-
miska nedgången i spåren av Napoleonkrigens slut. Krisen kan misstänkas ha 
drabbat upplänningarna förhållandevis hårt, då regionen var specialiserad på 
spannmålsproduktion, varav mycket gick till avsalu. Huvuddelen av de i prisse-
rien ingående uppgifterna stammar ifrån år då spannmålspriset varit måttligt 
eller som till och med kan betecknas som lågt i Uppsala län.41 

                                                      
36 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands infanteriregemente. Boställsuppskatt-

ningskommittén. Uppskattningsprotokoll. 
37 Hannerberg, 1971, s, 73 och 80. 
38 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands infanteriregemente. Boställsuppskatt-

ningskommittén. Uppskattningsprotokoll. 
39 Ibid. 
40 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente, Förteckning uppå medel-

priset för ett år, räknat i tio års tid eller från och med 1817 till och med 1827 efter markegångarne i 
nedannmämnde län. En tunna spannmål, hälften råg och hälften korn, värderades i Uppsala län 
till 7 riksdaler och 26 skillingar banco och i Stockholms län till 7 riksdaler, 17 skillingar och 4 
runstycken. Att spannmålen värderades i hälften korn, hälften råg i Uppland var gängse och till-
lämpades exempelvis också vid betalning av skatter. För detta se exempelvis Hegardt, 1982, s. 476. 

41 För detta se i kapitel 2, för spannmålspriserna i Uppsala län, se Jörberg, 1971, band 1, s. 140.  
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Utöver spannmålsavkastningen inventerades även boställenas avkastning i 
form av hö från ängsmarkerna, betets beskaffenhet samt i vilken utsträckning 
skogen kunde förse bostället med ved, stängsel och virke. Utöver denna genom-
gång förtecknades även andra fördelar som gården kunde tänkas ha, exempelvis 
fiske och eventuella intäkter från ladugårdens avkastning. De inkomster som 
inte stammade från spannmålsproduktionen listades under rubriken ”all annan 
avkastning”. Till skillnad från spannmålsodlingen var denna intäktskälla mer 
schablonartat uppskattad. Medan alla gårdar hade inkomster från spannmålsod-
ling, ansågs bara 12 av 28 ha övriga intäkter värda att förteckna. De största be-
loppen uttryckta i absoluta tal, uppvisade på denna punkt överstelöjtnantsbo-
stället Storhaga och kaptensbostället Håmö. Vid Storhaga ansågs boställets goda 
tillgång på hö utgöra en övrig tillgångspost värd 300 riksdaler, medan all annan 
avkastning vid kaptensbostället Håmö värderades till 200 riksdaler årligen. I 
Håmös fall handlade det om intäkter från ladugården och potatistäppor.42 

Boställenas avkastning allena säger dock rätt lite om det överskott som de 
producerade i form av disponibelt överskott för löntagaren. Detta eftersom drif-
ten också var förknippad med kostnader, såsom utgifter för utsäde, arbetskraft 
och reparationer. 

Uppskattningskommittén vid Upplands regemente värderade inte dessa 
kostnader på samma noggranna sätt. I stället noterades huruvida särskilda för-
hållanden förelåg som underlättade eller försvårade gårdarnas drift, vilka påver-
kade hur stor andel av bruttoavkastningen som boställsinnehavaren kunde be-
hålla som lön. Exempel på sådana anförda underlättande förhållanden var att 
det till löjtnantsbostället Skuttungeby hörde ett torp som presterade två dags-
verken i veckan, men som inte lämnade några fördelar i övrigt, varför man valde 
att betrakta torpet som en lindring i brukningskostnaden. Försvårande omstän-
digheter saknades för all del inte heller. Så ansågs exempelvis kaptensbostället 
Kölinges ängsmark vara av dålig kvalitet. Den låg dessutom långt ifrån gården, 
vilket gjorde bärgningen omständlig och kostsam. Bortsett från markens läge, 
kunde boställena i olika hög grad sakna centrala nyttigheter som i stället måste 
inhandlas dyrt. Löjtnantsbostället Taxhuvud ansågs exempelvis inte ha någon 
ordentlig skog, utan måste köpa ved och byggnadsvirke på ett avstånd om tre 
till fyra mil från bostället.43 En annan faktor som kunde påverka den behållna 
avkastningen negativt var om särskilt tryckande pålagor åvilade fastigheten. 
Överstelöjtnantsbostället Storhaga hade i detta avseende en ovanligt betungande 

                                                      
42 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll, 

överstelöjtnantsbostället Storhaga och kaptensbostället Håmö med Nåsten. 
43 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll, 

löjtnantsbostället Skuttungeby, kaptensbostället Kölinge, löjtnantsbostället Taxhuvud. 
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väghållning, där dessutom sträckan för att hämta sand var lång, något som man 
ansåg måste tas i beaktande vid värderingen.44 

En intäktskälla, som man däremot inte uttryckligen beaktat vid värdering-
en, var brännandet av brännvin. Från och med omkring 1810 började bränn-
vinsbränning tas upp som skatteobjekt i mantalslängderna. Kring 1815 var 21 
av regementets 28 officersboställen skattlagda för brännvinsbränning.45 I upp-
skattningskommitténs lista på medelmarkegångspriser fanns emellertid inga 
prisuppgifter på brännvin, vilket möjligen innebär att denna produktionsin-
riktning antingen schablonartat räknats in under övrig avkastning eller helt 
enkelt skattats som väldigt låg. Detta förhållande gällde emellertid även de 
övriga här studerade regementena varför felkällan, även om den är liten, unge-
färligen bör vara densamma. 

Efter det att kommittén således skapat sig en bild av boställenas totala in-
komster, samt att försvårande eller förmildrande omständigheter kring boställets 
drift hade tagits i beaktande, gjordes en uppskattning av hur stor andel av intäk-
terna som kunde behållas för löneändamål. Uppskattningskommittén fann att 
löntagarna på officersboställena vid Upplands regemente som avkastade minst 
fick behålla 30 procent och de som satt på de bästa gårdarna kunde få behålla 
40 procent av avkastningen.46  

Det sätt på vilket upplänningarnas boställen uppskattades var således utför-
ligast när det gällde analysen av intäkter, emedan brukningskostnaderna endast 
indirekt lät sig beräknas genom att den behållna avkastningen var känd. Upp-
skattningen var alltså inte transparent i alla dess led. 

Västerbottens regemente: smörbyttan i norr 
Vid Västerbottens regemente skedde värderingen av boställena efter andra prin-
ciper än vid Upplands regemente. Processen var därutöver något mer krånglig. 
Det uppskattningsarbete som gjordes 1827 godkändes heller inte i alla stycken 
av Kungl. Maj:t. Ett centralt skäl till detta var att regementets boställen då var 
förlagda i två olika län, Västerbottens, respektive Norrbottens län. År 1827 hade 
man i de olika länen tillämpat skiljaktiga värderingsprinciper. En ny uppskatt-
ning skulle därför göras, men med det något intressanta förbehållet att 1827 års 
slutsumma inte fick ändras. Regementet erhöll sina instruktioner i juni 1830 och 
avslutade sitt arbete i september samma år.47 

                                                      
44 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll, 

överstelöjtnantsbostället Storhaga. 
45 Databasen Upplands regemente 1721–1833. 
46 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll. 
47 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Västerbottens regemente. Protokoll, daterat 

1830-09-17. Kommitténs ledamöter utgjordes av överste von Hedenberg, assessor Ottonius, 
borgmästare Stenberg och regementsskrivare Wallmark. 
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Kommittén beslöt sig för att använda de principer som tillämpats i Norrbot-
tens län, eftersom man menade att det förfarande som tidigare tillämpats i Väs-
terbottens län inte alltid lämnade ett säkert resultat. Varje boställes avkastning 
skulle beräknas efter spannmålsavkastning, närmare bestämt efter korn, samt 
kofoderäng, ved och fiske. Vidare beslöt man att inte uppskatta sädesavkastning-
en högre än korntal sex, eftersom det inte någonstans under goda år gav mer än 
så – snarare menade kommittén att svagare avkastningsår på grund av frostska-
dor var ganska vanligen förekommande. Å andra sidan avsåg man inte heller att 
sätta avkastningen till lägre än korntal fem, vilket man ansåg vara skäligt att 
vänta sig på väl hävdad åker.48 

Animalieproduktion var som nämnts en av huvudnäringarna i området. Bärig-
heten i djurhållningen angavs med enheten kofoder. Totalt bedömdes officersbo-
ställena producera 406 kofoderenheter. På så sätt bedömdes hur många kreatur 
som bostället kunde föda i form av hästar, nötkreatur och får (däremot inte svin 
och fjäderfä). En häst svarade emot två kofoder, medan en tjur, oxe eller fem får 
svarade emot ett kofoder. Vid regementets officersboställen uppskattades samman-
taget 48 hästar, 270 nötkreatur och 203 får kunna hållas. Omkring 80 procent av 
kofodret gick åt för nötkreatursstocken.49 

Kommittén bestämde sig för att värdera spannmålen till sju riksdaler och 24 
skillingar tunnan, vilket utgjorde medelpriset i båda länen samt att ett kofoder 
skulle värderas till 20 riksdaler banco. Detta hade i sin tur beräknats efter me-
delpriset på mjölkens värde. Därutöver fastslogs att fri hushyra inte skulle tas 
upp utan anses svara emot underhållskostnader och byggningsskyldigheten. 
Med fri hushyra avsågs de inkvarteringspengar officerarna vid regementet hade 
rätt till enligt 1696 års kungliga brev och som indelningshavarna fick behålla om 
särskilda odlingsvillkor var uppfyllda.50 

Till skillnad från Upplands regemente var Västerbottens uppskattnings-
kommitté – åtminstone år 1830 – mer noggrann med att redovisa bruknings-
kostnaderna. Under sådana kostnader tog man upp utgifterna för utsädet. 
Därutöver räknade man av sex procent på inköpssumman av hästarna, samt 
ytterligare sex procent på värdet för deras årliga försämring. Beräkningsun-
derlaget för hästar inkluderade därmed både kapitalkostnader och avskriv-
ningar. I praktiken innebar detta att en häst var uttjänt och avbetald efter 
omkring 17 år. Därutöver skulle man under avgående poster också ta upp lö-
nekostnader för drängar och pigor samt den kostnad som var förbunden med 
deras underhåll i form av mat. Slutligen togs även boställets utgifter för skat-
ter, avgifter samt reparationer av redskap upp.51 

                                                      
48 Ibid. För 16 boställen angavs korntalet till sex och för 12 av dem till fem. Medelkorntalet 

låg omkring 5,5. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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Västerbottenskommittén var således tydligare med att redovisa såväl intäkter 
som driftskostnader i jämförelse med den vid Upplands regemente. Emellertid 
kvarstår omständigheten att kommittén i sin skattning inte fick komma fram 
till någon annan slutsumma än den man redan hade från år 1827. År 1827 hade 
man nått en totalsumma för regementets officersboställens behållna avkastning, 
omfattande 3 294 riksdaler banco. Den nya uppskattningen gav vid handen att 
den för löneändamål disponibla avkastningen var nio procentenheter högre.52 
Nu var man alltså tvungen att skriva ned de enskilda boställenas avkastning i 
motsvarande mån eller göra andra justeringar för att den ursprungliga summan 
skulle kunna behållas intakt. Emellertid föreföll kommittén inte se några större 
problem med detta sätt att gå till väga. I stället menade man att boställena ändå 
blivit väl högt värderade, bland annat eftersom en tunna korn inte borde beräk-
nas till ett värde över sju riksdaler. Man hade som nämnts, utgått ifrån sju riks-
daler och 24 skillingar, ett sju procentenheter högre kornpris. Därutöver me-
nade man att en ko inte kunde lämna en årlig avkastning om 20 riksdaler banco 
och att kostnaden för byggnadsskyldigheten ofta översteg den summa som in-
kvarteringspengarna motsvarade. Utöver detta hade överstebostället Grans löne-
avkastning i 1827 års uppskattning kraftigt övervärderats, något som samman-
hängde med de bristfälliga uppgifter som då fanns förhanden.53 

Älvsborgs regemente och hälftenbruksprincipen 
I likhet med de övriga här behandlade regementena stödde sig uppskattningsar-
betet på olika sagesmän, varav pastorer, lantmätare, indelningshavare, arrendato-
rer och boställsgrannar var några av de mer centrala uppgiftslämnarna. Liksom 
vid Upplands regemente gjordes först en inventering av beskaffenheten av varje 
boställe. Produktionsresultatet bestämde man sig sedan skulle beräknas efter den 
fördelningsmodell som rådde vid hälftenbruk54 vid alla de boställen där åkerns 
avkastning inte översteg 150 tunnor spannmål. Detta mått menade man gällde alla 
boställen, med undantag för regementets översteboställe Öresten. Uppskattningen 
av de intäkter för lönemedel som detta boställe ansågs generera skedde i stället 
genom en revision av boställets inkomster och utgifter.55 Uppskattningen av 
Öresten påminde därmed om det förfarande som använts för Västerbottens rege-
mentes boställen. 

                                                      
52 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Västerbottens regemente. Bearbetning av upp-

gifter ur uppskattningsprotokoll, protokollet daterat Piteå och Gran, 1830-09-17. 
53 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Västerbottens regemente. Protokoll, daterat Pi-

teå och Gran, 1830-09-17 samt bilaga till protokollet. 
54 Hälftenbruk innebar i dess ”idealtypiska” form att (i detta fall) boställsinnehavaren och 

brukaren delade på kostnaderna för utsädet. Brukaren gjorde arbetet medan boställsinnehavaren 
stod för jorden. Skörden delades därefter lika mellan brukare och boställsinnehavare. För detta se 
exempelvis Loit, 1975, s. 240, Fredriksson, 1989, s. 19 och Lindström, 2014, s. 66–67. 

55 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Älvsborgs regemente, Skrivelse från Älvsborgs 
regemente, daterad 1827-11-19. 
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De övriga boställena indelades i tre klasser. Till den första klassen räknades 
de gårdar där åkerjorden var god och lättbrukad och där ängen var lättbärgad 
och bördig. De bedömdes också ha tillräcklig tillgång till byggnadsvirke, stäng-
sel och ved. De behållna lönemedlen från dessa boställens avkastning hade man 
värderat i enlighet med hur de vanligaste hälftenbrukskontrakten var konstrue-
rade. Hälften av spannmålsskörden, efter avdrag för utsäde samt hälften av all 
annan avkastning, med avdrag av hälften av övriga avgifter, ansågs utgöra de 
lönemedel som här kunde produceras. 

Till den andra klassens boställen räknades sådana där åkerjorden och ängen var 
sämre, men som hade förmånen av att ha tillgång till egen skog som täckte beho-
ven av byggnadsvirke, stängsel och ved. Lönemedlen som de producerade beräk-
nades på så sätt att halva spannmålsskörden, minus utsädet, räknades som behål-
len avkastning. Vid dessa gårdar räknades emellertid endast en tredjedel av all 
övrig avkastning, minus en tredjedel av skatter och avgifter, som resurser dispo-
nibla för lön. Utsädet, den återstående halva sädesavkastningen och två tredjedelar 
av övriga intäkter ansågs här som brukningskostnader och övriga utgifter. 

Vid boställen av tredje klassen ansågs endast en tredjedel av spannmålsintäk-
terna, minus utsädet och en tredjedel av all annan avkastning, minus en tredjedel 
av kostnader för avgifter, kunna behållas som lön.56 

Efter det att boställenas behållna avkastning beräknats, tog kommittén sedan 
särskild intäkter i beaktande. Värdet av torpardagsverken, då torpen tillhörde fas-
tigheten, blev ograverat adderade till den behållna avkastningen. I de fall torpets 
byggnader inte tillhörde bostället, hade halva antalet dagsverken som torpet pre-
sterade i stället lagts till avkastningen. Intäkter från kvarnar, sågar och fisken be-
räknades för sig. Behållningen, efter det att avdrag för underhållskostnader och 
skatter hade gjorts, blev sedan lagda till boställets övriga behållna avkastning.57 

Kommittén diskuterade också resultaten av sitt uppskattningsarbete. Man 
menade att spannmålsproduktionen vid boställena var allmänt mager, varför 
endast mindre andelar av den kunde försäljas. Man ansåg vidare att uppskatt-
ningsresultatet av boställenas presterade lönemedel blivit väl högt. Det berodde 
framförallt på de höga medelvärdena på spannmålens markegångspriser de sista 
tio åren som skulle användas vid bedömningen. Anledningen bakom detta 
angavs vara ett flertal missväxter under perioden, varvid 1826 skall ha varit ett 
särskilt svårt år. De använda medelmarkegångspriserna blev därför högre än de 
priser som var rådande under medelmåttigt goda år.58 Till skillnad från förhål-
landena vid Upplands regemente var således spannmålspriserna i Älvsborgs län 
snarare högre än vad som ansågs som normalt, vilket gjorde att värdet på av-
kastningen också blev högre än det gängse. 

                                                      
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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De summor man kommit fram till menade man därutöver vara de högsta 
som man kunde få ut, nämligen då boställena arrenderades ut. Avkastningsgra-
den ansågs nämligen bero på vem som brukade det. Detta sammanhängde, me-
nade man, med att indelta löntagare oftast togs i anspråk för olika tjänsteålig-
ganden under den tid på året då jordbruket krävde deras närvaro som mest. En 
arrendator hade däremot betydligt bättre möjligheter att efterse boställets sköt-
sel. De lönemedel gårdarna genererade ansågs därför mer rättvisande för vad 
man skulle kunna tänkas få då de arrenderades ut, men var för högt uppskattat 
om löntagaren brukade det själv. Kommittén lämnade därför ett förslag på hur 
boställenas avkastning borde beräknas då officerarna själva brukade dem. Detta 
gick ut på att nettoavkastningen skulle skrivas ned i olika hög utsträckning som 
kompensation för de minskade intäkter som bristande tillsyn på grund av tjäns-
teåliggandena medförde.59 

Resonemanget är intressant eftersom tjänsten här kopplas ihop med löne-
formen, närmare bestämt problemet med att bedriva jordbruk samtidigt som 
löntagarens tid togs i anspråk av kronan. Måhända antyder detta en utveckling i 
vars förlängning slutet på den mångsysslande gentlemannaofficeren låter sig 
anas. Något tillspetsat var det kanske inte i första hand en militär specialisering, 
utan en agrar, som definierade en central skillnad mellan 1700-talets och 1800-
talets officerstillvaro och som i det långa loppet var grunden för den senare pro-
fessionaliseringen av officersyrket. 

Dalregementet och cirkulationsjordbruket 
Uppskattningskommittén vid Dalregementet var i likhet med de övriga behand-
lade kommittéerna inledningsvis tvungen att göra en bedömning av boställenas 
allmänna tillstånd. Sålunda behövdes först upplysningar om deras arealer, 
jordmån, skötsel, samt andra förmåner och olägenheter. Kommittén noterade 
att man från boställsinnehavarna fått olika uppgifter. Även gårdar som borde ha 
varit av liknande storlek, hade fått högst skiftande bedömningar. Kommittén 
ansåg att detta berodde på olika sätt att räkna, skiljaktiga sätt att bruka jorden 
samt att många innehavare faktiskt hade ganska vaga uppfattningar om sina 
boställen då de antingen nyligen tillträtt dem eller haft dem utarrenderade. Av 
denna anledning beslöt kommittén att företa en revision och jämkning av upp-
gifterna. Denna gjordes på grundval av ”alla till städes varande boställshand-
lingar” samt med ledning av den kännedom som kommitténs ledamöter och 
kronofogden hade om regementets boställen.60 

                                                      
59 Ibid. 
60 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, Uppskattningsprotokoll, da-

terat 1827-09-24. Kommittén utgjordes av f. d. kaptenen Svedelius, överstelöjtnant Örn, kro-
nofogden Kaersner, samt en nämndeman från vardera Husby och Hedemora socknar, liksom 
en från vardera Kopparbergs och Säters fögderier. Kommitténs ordförande var generalmajoren 
och kabinettskammarherren Carl Ridderstolpe. 
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När kommittén sedan hade de grundläggande uppgifterna återstod proble-
met med hur avkastningen skulle uppskattas. Det inledande förslaget att låta 
detta ske efter hälftenbruksprincipen förkastades. En av kommitténs ledamöter, 
kapten Svedelius, invände att jordbruket bedrevs genom cirkulationsjordbruk 
och i övrigt uppvisade flera andra olikheter i jämförelse med andra områden. 
Överstelöjtnanten Örn instämde och föreslog en uppskattningsmodell som med 
vissa modifikationer sedan blev antagen av kommittén. Enligt denna skulle all 
odlad jord, oavsett brukningsform, beräknas avkasta sex riksdaler och 32 skil-
lingar banco i behållna intäkter per tunnland. Ursprungsförslaget var att räkna 
med en 12 procent högre summa, men med den fastställda, lägre summan 
trodde man sig bättre spegla de reella förhållandena – inte de optimala. Däre-
mot beslutade man att den åkerjord, som enligt olika upplysningar ansågs vara 
sämre, skulle beräknas inbringa fem riksdaler banco per tunnland. Ängsmarker-
na bedömdes lämna tre riksdaler 16 skillingar avkastning banco per tunnland, 
utom i de fall de klassats som svaga. I sådana fall skrevs de bedömda behållna 
inkomsterna ned till en riksdaler banco per tunnland.61 

Betesmarker som räckte till boställets behov, definierat som det antal kreatur 
som kunde födas under vintern, fick ingen särskild bedömning. Implicit förstods 
denna vara inräknad under de intäkter som ängsmarkerna gav. Om betesmarker-
na var bristfälliga eller avståndet till dem långt skulle det däremot uppmärksam-
mas. Skogstillgångar hanterades på likartat sätt. Om tillräckligt med skog fanns 
för boställets behov, tillskrevs den inget värde. Däremot skulle avdrag göras om 
brist förelåg eller avståndet till skogen var långt. Utöver detta ansåg man att de 
avgifter som alla fastigheter hade som var proportionella mot deras storlek inte 
skulle inverka på den behållna avkastningen. Dessa ansågs boställena kunna bära 
ändå. Sådana avgifter rörde exempelvis brandstodsmedel, brännvinsavgift, salpe-
teravgift och kostnader för väg- och brobyggnader. De pålagor som däremot 
skulle räknas av från löneintäkterna var avgifter för soldatrotering, städjepenning-
ar och kronotionde. Kostnader för årlig nybyggnad och reparationsskyldigheter 
skulle dras av från den behållna avkastningen, även om man tillstod att det var 
svårt att fastställa ett exakt mått, eftersom utgifterna skiljde sig åt mellan olika 
fastigheter. Ett av regementets boställen kunde på grund av vanhävd emellertid 
inte bedömas.62 

Uppskattningskommittén påpekade även att alla indelningar inte var för-
sedda med boställen och i vissa fall hade även de befintliga gårdarna varit så 
dåliga att officerarna inte ville ha dem. Lösningen hade varit att i stället om-
fördela några bättre underofficersboställen till dem. Kommittén hade också i 
uppgift att upprätta förslag på boställen till permanent utarrendering inom 
det nya löneindelningsverket. Här menade man att framförallt gårdar som 

                                                      
61 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Dalregementet, Uppskattningsprotokoll, date-

rat 1827-09-24. 
62 Ibid. 
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löntagarna inte var nöjda med och sådana som var för avlägset belägna pri-
märt skulle komma i fråga.63 

Uppskattningsresultaten prövas 

Hur väl stämde då de resultat som de olika regementenas kommittéer lämnade in? 
Den instans som hade att förhålla sig till de gjorda bedömningarna var i första 
hand Löneregleringskommittén – och den saknade inte invändningar mot upp-
skattningsförfarandena. Här anfördes exempelvis att den bedömda löneavkast-
ningen genererat högst skiljaktiga resultat. Så menade man att löneintäkterna 
där hälftenbruksprincipen använts som värderingsmetod kunde variera mellan 
20 och 45 procent av bruttoavkastningen mellan olika förband. En annan in-
vändning var att brukningskostnaderna vid vissa enheter beräknats alltför god-
tyckligt. Löneregleringskommittén kommenterade även att många uppskatt-
ningskommittéer inte verkade fästa tillräcklig uppmärksamhet på arrendebelop-
pen i de fall boställena var utarrenderade. Många uppskattningskommittéer 
påstod, menade man, att arrendena var för höga, medan löneregleringskommit-
tén menade sig veta att de i huvuddelen av fallen faktiskt bar sig.64 

Underförstått menade man att arrendesummorna faktiskt sade något vä-
sentligt om boställenas avkastning, men att en del uppskattningskommittéer 
slentrianmässigt avfärdat dem som för höga för att dölja en slarvig bedöm-
ning. Ett sätt att testa uppskattningskommittéernas resultat erbjuder sig där-
för i att jämföra fastigheternas bedömda avkastning mot de arrenden som 
löpte vid tidpunkten för uppskattningarna. Detta låter sig förhållandevis en-
kelt göras, eftersom de löpande arrendena – eller åtminstone de flesta – också 
antecknats i anslutning till boställenas uppgifter vid uppskattningsarbetet. 

Hur förhåller sig då bedömd avkastning, boställsränta och arrende begrepps-
ligt till varandra? De två termer som närmast ligger i paritet med varandra är 
boställsräntan och den bedömda löneavkastningen, det vill säga fastigheternas 
överskott, disponibla för lönemedel. Ett arrende kan däremot antas ligga under 
den bedömda avkastningen, vilket sammanhänger med att arrendatorn inte 
drev gården gratis. Denne ville ju rimligen själv tjäna något på affären.65 Hur 
stora arrendatorernas förtjänster var bör emellertid ha skiljt sig åt. I områden 
som präglades av jordbrist kan misstänkas att arrendatorer ingått avtal med för-
hållandevis små förtjänster, medan marginalen bör ha varit större i andra områ-
den. Den bedömda avkastningen är således liktydig med arrendesumman plus 
en varierande del för arrendatorns förtjänst. Arrendena bör därför spegla löne-
avkastningens miniminivå. Hur väl hade kommittéerna då lyckats? 

                                                      
63 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Dalregementet, skrivelse daterad 1827-10-06. 
64 KrA, Kommittéer och kommissioner 1694–1929. Löneregleringskommittén 1830 II. ”Cirku-

laire, angående Löneregleringen för Indelta Armén”, Stockholms slott 1830-02-02, s. 37. 
65 För ett sådant resonemang, se även Screen, 2007, s. 90. 
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Vid tidpunkten för uppskattningsarbetet anges tio boställen vid Älvsborgs 
regemente vara utarrenderade. Av dessa arrenden var sex lägre än gårdarnas 
uppskattade avkastning, medan fyra låg över den uppskattade lönesumman. 
Fastigheternas totala arrendesummor låg omkring tio procentenheter under de 
sammanlagda bedömda avkastningssummorna.66 Kommittén vid regementet 
hade som nämnts bedömt att de avkastningssummor man kommit fram till var 
de högsta som man kunde få ut, var vid just arrenden, samt att gårdarna i övrigt 
var något högt bedömda. Detta tyder därmed på att man gjort ett någorlunda 
gott arbete. 

Vid Västerbottens regemente var sju boställen utarrenderade vid tidpunkten 
för uppskattningskommitténs arbete. I tre fall var arrendena lägre, i ett fall var 
summan lika stor och tre överträffade den bedömda avkastningen. Två av den 
senare kategorins arrenden gjorde det dock med snäv marginal. I snitt låg ar-
rendena, liksom vid Älvsborgs regemente, omkring tio procent under den be-
dömda avkastningen.67 Även här förefaller således uppskattningskommittén i 
sina bedömningar ha träffat någorlunda rätt. 

Mer bekymmersamt blir då betyget för Upplands regementes uppskattningsar-
bete. Vid tidpunkten för bedömningen, finns uppgifter för 16 utarrenderade bo-
ställen. I förhållande till deras bedömda löneavkastning låg de genomsnittliga ar-
rendesummorna betydligt högre, närmare bestämt 39 procentenheter.68 Klart är 
således att regementets officersboställens avkastning här måste ha underskattats. 

Vid Dalregementet fanns 16 boställen som år 1827 var anslagna officersindel-
ningarna vid förbandet. Nio av dem var utarrenderade. Ett av dem hade emeller-
tid råkat i vanhävd, med följd att dess avkastning inte kunde bedömas. Således 
vilar prövningen på åtta arrenden. Analysen tyder i korthet på att summorna i 
snitt hamnat väldigt nära de bedömda avkastningsvärdena.69 

Prövningens resultat kan sammanfattas med att två kommittéer i sina be-
dömningar överskattat boställenas löneavkastning i förhållande till arrendena 
med omkring tio procentenheter (Älvsborgs och Västerbottens regementen). 

                                                      
66 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Älvsborgs regemente, bearbetning av uppgifter 

ur bilaga B. 
67 KrA, Boställsuppskattningskommittén. Västerbottens regemente, bearbetning av uppgifter i 

bilaga A samt uppgifter ur uppskattningsprotokoll och bilaga, daterat 1830-06-09. 
68 KrA, Boställsuppskattningskommittén. Upplands regemente. Bearbetning av uppgifter ur 

bilaga A, samt prisuppgifter ur bifogad ”Förteckning uppå medelpriset för ett år, räknat i 10 års 
tid eller från och med 1817 till och med 1827 efter markegångarne i nedannämnde län”. Prisskill-
naden på aktuell spannmål (hälften råg och hälften korn) mellan Stockholms och Uppsala län 
skiljer sig med två procent. Jag har här räknat med de något högre priserna i Uppsala län eftersom 
huvuddelen av boställena var belägna här. 

69 Bearbetning av uppgifter ur Kra, Boställsuppskattningskommittén 1827. Dalregementet, bilaga 
A. Då prisuppgifter på havre som utgjorde runt 40 procent av den totala arrendespannmålen, sak-
nats, har här överslagsmässigt räknats med att priset på havre var en fjärdedel lägre än den ”standard-
spannmål” boställenas avkastning värderades i. Resultatet är således något ungefärligt men ruckar 
knappast på huvudintrycket att uppskattningen som sådan var förhållandevis träffsäker. 
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Givet det faktum att boställets totala nettoavkastning borde vara liktydig med 
arrendet plus arrendatorns eventuella förtjänst, förefaller uppskattningsresulta-
ten således goda. Ett regementes avkastningskommitté underskattade boställe-
nas avkastning tämligen gravt – med så mycket som närmare 40 procentenheter 
– nämligen Upplands regemente. I detta fall kan även nämnas att värderingarna 
gjorts med förhållandevis låga spannmålspriser som grund. Någon hänsyn till 
arrendatorernas andel har heller inte tagits här. En uppräkning med 39 procent 
från kommitténs resultat är därmed knappast en överdriven åtgärd för att få 
bedömningen att stämma bättre överens med faktiska förhållanden. Dalrege-
mentets uppskattningskommitté hamnade i likhet med Älvsborgs och Väster-
bottens regemente rätt nära i sina bedömningar. Med denna kunskap, är det 
således hög tid att närma sig boställenas avkastning komparativt. 

Bruttoavkastning, brukningskostnader och lönemedel 

För att svara på frågan om boställenas ekonomiska betydelse vid undersökningspe-
riodens slut, måste boställenas bruttoavkastning vara känd. Ifrån denna räknas se-
dan brukningskostnaderna av, varvid den behållna avkastningen erhålls. Den be-
hållna avkastningen justeras sedan för Upplands regementes vidkommande upp 
med 39 procent i enlighet med prövningsresultatet ovan. En första fråga rör brut-
toavkastningens storlek och sammansättning vid respektive regemente. Denna re-
dovisas i diagram 4:3. 
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Diagram 4:3. Bruttoavkastningens fördelning vid Dalregementets, Upplands, 
Älvsborgs- och Västerbottens regementens officersboställen (riksdaler banco), enligt 
Boställsuppskattningskommitténs uppgifter 1827 

 
Källa: KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Upplands regemente, bilaga A, Dalregemen-
tet, bilaga A, Älvsborgs regemente, bilaga A och Västerbottens regemente, bilaga till uppskatt-
ningsprotokoll, daterat 1830-06-09. 
Anm. Uppgifterna för Västerbottens regemente bygger på uppgifter presenterade vid värderingen 
1830. Ett boställes avkastning vid Dalregementet var inte möjligt att uppskatta. Dess avkastning 
finns således inte medräknad. Detta boställes mantalsuppgifter har dragits ifrån regementets bo-
ställens totala mantalsuppgifter i diagramet. Bruttoavkastningen har för Upplands regementes 
vidkommande inte justerats upp. Summorna har avrundats till närmast hundratal. 

Som diagram 4:3 visar, ansågs boställenas avkastning vid Upplands regemente och 
Dalregementet huvudsakligen utgå i spannmål.70 Omkring häften av all avkast-
ning vid Västerbottens och Älvsborgs regementen utgjordes av ”övrig avkastning”. 
Huvuddelen av den var intäkter från animalieproduktion. Hur stor del av avkast-
ningen ansågs då räknas som behållen avkastning, med andra ord som lönemedel? 
Detta visas i tabell 4:3. 

                                                      
70 Den låga andelen övrig avkastning vid Upplands regemente borde till del kunna förklaras med att 

avkastning utöver spannmål uppskattats schablonartat. Som visats var också uppskattningsarbetet här 
tämligen slarvigt. Troligen ligger en del av underskattningen i bedömningen av den övriga avkastning-
en. I realiteten var den övriga avkastningen rimligtvis något högre än vad diagrammets uppgifter anty-
der, något som också officersboställenas arealsammansättning skvallrar om. 
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Tabell 4:3. Bruttoavkastning, brukningskostnad och behållen löneavkastning vid 
Dalregementet, Upplands, Västerbottens och Älvsborgs regementens officersboställen 
kring år 1830 (riksdaler banco, tusental) 

   U
p

p
lan

d
s reg. 

  D
alregem

en
tet 

  Ä
lvsb

orgs reg. 

  V
ästerb

otten
s reg. 

 

Bruttoavkastning 28,5 19,6 18,1 18,2 

Brukningskostnad 14 (18,1)* 12,7 11,9 14,6 

Behållen löneavkastning 14,5 (51 %)** 6,9 (35 %) 6,2 (34 %) 3,3 (18 %) 
Källa: KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente, bilaga A, Dalregemen-
tet, bilaga A, Älvsborgs regemente, bilaga B och Västerbottens regemente, protokoll samt bilaga 
till uppskattningsprotokoll, daterat 1830-06-09. 
* Brukningskostnaderna vid Upplands regemente låter sig efter revidering av avkastningsuppgif-
terna enbart beräknas som en differens mellan bruttoavkastning och behållen löneavkastning. 
Boställsuppskattningskommitténs uppgifter vid Upplands regemente hade angett dessa till 18 100 
riksdaler banco. Någon möjlighet att revidera bruttoavkastningen vid regementet föreligger inte, 
varför det relativa avkastningsmåttet måste betraktas som ungefärligt.  
** Den behållna löneavkastningen vid Upplands regemente enligt den av kommittén presenterade 
lägre värderingen är 10 400 riksdaler banco, motsvarande 36 procent av bruttoavkastningen. 

Som framgår av tabell 4:3 bedömdes lönemedlen utgöra omkring 35 procent av bo-
ställenas bruttoproduktion vid två av studiens regementen. Vid Upplands rege-
mente – efter schablonuppräkning av den bedömda löneavkastningen med 
39 procent – kunde närmare hälften av bruttoavkastningen behållas som lönemedel. 
Denna uppgift ligger möjligen något i överkant, men den låg i alla händelser 
knappast lägre än 45 procent av bruttoavkastningen. 

 Vid Västerbottens regementes boställen bedömdes som jämförelse endast om-
kring 18 procent av bruttoavkastningen kunna disponeras som lön. Som tidigare 
nämnts var uppskattningskommittén vid detta regemente förhållandevis utförlig 
i sin redovisning av brukningskostnaderna, varför de också kan belysas mer i 
detalj. Avgifter och diverse skatter stod här för sex procent av det som räknats in 
under boställenas kostnader, medan posten för avskrivningar och reparationer 
utgjordes av måttliga sju procent. Reparationerna avsåg dock framförallt red-
skap, eftersom underhållet av boställenas byggnader i uppskattningen hade kvit-
tats mot regementets inkvarteringspengar. Utsäde stod i sin tur för elva procent 
av brukningskostnaderna, emedan den verkligt stora utgiftsposten var kostnader 
för arbetskraft, som i relativa tal motsvarade 76 procent av boställenas bruk-
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ningskostnader.71 Som tidigare nämnts var tillgången till och kostnaden för 
arbetskraft ett problem här, något som detta resultat tycks bekräfta. 

En uppgift som kan vara av intresse är kostnaderna för underhåll av boställenas 
byggnader. Deras relativa andel av de totala brukningskostnaderna har kunnat 
beräknas för Dalregementet och stod i snitt för omkring 12 procent av boställenas 
totala driftskostnader. Vid regementets boställen fanns dock stora variationer; 
översteboställets kostnader var här endast omkring två procent, medan ett annat 
boställes byggnadskostnader låg på omkring 34 procent av de totala bruknings-
kostnaderna. Dessa extremer hade emellertid att göra med särskilda förhållanden. 
Det normala var att löntagarens utgifter för underhåll av gårdarnas byggnader låg 
något över tio procent av fastigheternas totala driftsutgifter.72 

Lönesystemen byggs samman: ett lönesystem på glid 
Frågan är nu hur lönesystemen såg ut vid undersökningens slutskede då alla 
dess beståndsdelar inkluderas och när de jämförs med varandra. 
I kapitel tre analyserades de komponenter av lönerna som utgjordes av anslagna 
räntor och kronotiondespannmål och de summor de motsvarade vid 1820-talets 
slut. Då uppgifter om boställenas avkastning nu föreligger, kan det indelta av-
löningssystemet för officerare vid de studerade fyra regementena, sättas sam-
man. Diagram 4:4 visar regementsvis de indelta officerslönernas sammanlagda 
värden kring år 1830. 

                                                      
71 Bearbetning av uppgifter ur KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Västerbottens re-

gemente, protokoll daterat 1830-09-17.  
72 Bearbetning av uppgifter ur KrA, Boställsuppskattningskommittén. Dalregementet, bilaga 

A och uppgifter ur uppskattningsprotokoll, daterat 1827-09-24.  
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Diagram 4:4. Totalt bedömda inkomster vid Upplands, Älvsborgs, Västerbottens 
och Dalregementets officersindelningar (riksdaler banco), enligt 
boställsuppskattningskommitténs uppgifter 1827 
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Upplands reg. Älvsborgs reg. Dalregementet Västerbottens reg.

Avkastning från boställen Indelta räntor Kronotiondespannmål

 
Källa: KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Upplands regemente, bilaga A, Älvsborgs 
regemente, bilaga B, Dalregementet, bilaga A och B, samt Västerbottens regemente, bearbetning-
ar av uppskattningsprotokoll, daterat 1830-06-09. 
Anm.: Uppgifterna för Västerbottens regemente bygger för boställsavkastningens vidkommande på 
1830 års korrigerade värden. Prisuppgifterna för de indelta räntorna bygger på västerbottensförhål-
landen, då sådana saknas för de i Norrbotten belägna boställena. De räntor som anslagits indelning-
arna i Norrbottens var till sin sammansättning identiska med dem i Västerbotten. För Dalregemen-
tet saknas uppgifter för ett boställes avkastning. Upplands regementes boställsavkastning har räk-
nats upp med 39 % i förhållande till Boställsuppskattningskommitténs uppgifter. Summorna har 
avrundats till närmast hundratal. 

Som framgår skiljde sig de samlade intäkterna för avlöning av officerarna regemen-
tena emellan. Det militära löneindelningsverket var under 1820-talet uppdelat i 
magra och feta pastorat. Det är givetvis svårare att säga när dessa effekter gjorde sig 
gällande, såvitt de inte alltid funnits. Som diskuterats tidigare bör åtminstone in-
tentionen ha varit att lönerna skulle ligga i paritet med varandra då det yngre indel-
ningsverket infördes. Som framgått forcerades i och med 1766 års riksdag utbygg-
andet av boställssystemet i Västerbotten, boställen som därutöver erhöll ett flertal 
förmåner som andra regementen inte hade. Detta bör tyda på att det fanns en med-
vetenhet om att västerbottensofficerarna redan under den senare delen av frihetsti-
den alltför mycket halkat efter och skulle kunna tolkas som en åtgärd att försöka 
komma tillrätta med de värsta missförhållandena. 

Än så länge har officerarnas löneintäkter behandlats aggregerade på regements-
nivå. Hur såg då dessa förändringar ut på ”gräsrotsnivå”? Fanns det även motsva-
rande skillnader mellan indelningar av samma storleksordning inom regementena? 
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Eftersom lönepyramiden vid regementena var sådan att överste- och överstelöjt-
nantslönerna tillsammans, enligt lönestaterna, motsvarade mellan 40 och 50 procent 
av officersindelningarnas sammanlagda värden, kan inte uteslutas att dessa löneut-
rymmen i hög utsträckning färgat resultatet. I diagram 4:5 redovisas därför de in-
delta medellönerna fördelade på de antalsmässigt största löntagarkategorierna. 

Diagram 4:5. Medellöner (riksdaler banco), avseende lönegraderna fänrik, löjtnant 
och kapten vid Dalregementet, Upplands, Västerbottens och Älvsborgs 
infanteriregementen, kring år 1820, fördelade på intäktsslag 

 
Källa: Bearbetning av uppgifter ur Kra, Boställsuppskattningskommittén, Upplands regemente, 
bilaga A, Älvsborgs regemente, bilaga A och B, Västerbottens regemente, bilaga B och uppgifter 
ur bilaga till protokoll, daterat 1830-06-09, samt Dalregementet, bilaga A och B. Se i övrigt dia-
gram 4:4 för beräkningsgrunden. 
Anm.: kaptenlöjtnant har här räknats som löjtnant. Överstarnas, överstelöjtnanternas och majo-
rernas kaptenskap har räknats in under övriga kaptensboställen. Uppgifterna för Upplands rege-
mente är beträffande boställenas avkastning angivna efter schablonuppräkning med 39 procent. 
Utan sådan uppräkning skulle fänrikarnas löner legat på 411, löjtnanternas 413 och kaptenernas på 
771 riksdaler banco. 

Som framgår av diagram 4:5 var Upplands regementes medellöner, liksom 
dess totala intäkter för officerslöner, högst och de i Västerbotten lägst. Som 
ett exempel på löndiskrepanserna kan nämnas att en fänrik vid Upplands re-
gemente genomsnittligen tjänade mer än vad en kapten (kompanichef) gjorde 
vid Västerbottens regemente under 1820-talet. En kapten skulle enligt lönesta-
terna egentligen ha tjänat dubbelt så mycket som en fänrik. Hur stor var då 
spridningen inom regementena? 

I tabell 4:4 visas maximi- och minimilönerna inom löntagarkategorierna fän-
rik, löjtnant och kapten vid studiens fyra regementen. 
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Tabell 4:4. Högsta- och lägstalöner (riksdaler banco), avseende lönegraderna fänrik, 
löjtnant och kapten vid Dalregementet, Upplands, Västerbottens och Älvsborgs 
infanteriregementen kring år 1820 

 Fänrik Löjtnant Kapten 

 Max. Min. Max. Min. Max. Min. 
Upplands reg. 654 375 645 460 1 176 695 

Älvsborgs reg. 410 259 400 286 791 532 

Dalregementet 390 202 456 241* 912 504 

Västerbottens reg. 271 177 291 184 633 362 
Källa: De källor som använts i tabell 4:4 är identiska med dem som använts i diagram 4:5. Se 
diagram 4:4 för beräkningsgrunden. 
Anm.: kaptenlöjtnant har här räknats som löjtnant. Överstarnas, överstelöjtnanternas och majo-
rernas kaptenskap har räknats in under övriga kaptensboställen. 
*Ett löjtnantsboställes avkastning har på grund av vanhävd inte kunnat uppskattas vid Dalrege-
mentet. Denna indelnings totala värde var 229 riksdaler banco. I tabellen har i stället den näst 
lägsta löjtnantslönen angivits. 

Som framgår av tabell 4:4 fanns inte enbart skillnader mellan olika regementen, 
även inom respektive löntagarkategori vid samma regemente fanns sådana. Det 
heterogena indelningsverket i 1820-talstappning var därmed inte enbart en fråga 
om den regionala ekonomiska utvecklingen. Betydande variationer fanns även 
på lokal nivå. Detta gör det även befogat att fråga sig huruvida indelningarna 
någonsin varit likvärdiga. Det ter sig sannolikt att skillnader alltid funnits inom 
systemet, även om de inte nödvändigtvis var så stora från början. 

Resultatet är intressant om det kopplas till skattesystemets uppbyggnad och 
indelningsverkets rötter i den svenska militärstaten. Som tidigare nämnts under-
lättades indelningsverkets uppbyggnad av det faktum att skatterna i Sverige vi-
lade på enskilda hemman och inte – vilket var vanligt på kontinenten – på 
större kollektiv. Exploateringen av dessa hemman begränsades emellertid av att 
skatterna fixerades under det sena 1600-talet. Om därutöver de bokföringstek-
niska instrumenten som stod kronan till buds var trubbiga, finns fog att fråga 
sig hur effektiv den svenska militärstatens hantering av de interna resurserna 
egentligen var.73 

Det framgår tydligt att det militära löneindelningsverket i slutet av dess klas-
siska period var ett synnerligen heterogent system. Därmed kan också en viktig 
pusselbit fogas till svaret på frågan om hur detta lönesystem fungerade. De lö-
ner, som det militära löneindelningsverket producerade, var i allra högsta grad 

                                                      
73 Detta skall sägas med förbehållet att diskrepanserna mellan kameral och fysisk verklighet 

bör ha varit mindre på 1680-talet än på 1820-talet. För vidare forskning ter sig i alla händelser 
frågan intressant om hur effektiv en organisation egentligen kan vara om den inte annat än övers-
lagsvis kan inventera och beskatta sin resursbas. För ett exempel på liknande perspektiv på statliga 
styr- och övervakningsinstrument i relation till resursutnyttjande och strategiska överväganden, se 
Mattern, 1999, s. 24–80 och 123–161. 
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präglade av stora variationer. Systemet var inte enhetligt, varken till sin sam-
mansättning eller till de resultat det levererade. 

Kronans verklighetsuppfattning och resursernas storlek på 
1820-talet: en diskussion om förändring 

En utgångspunkt för en vidare analys skulle kunna vara att fråga sig hur väl 
kronovärderingen speglade lönesystemen som helhet vid undersökningspe-
riodens slut. Ett regementes samlade officerslöner uppgick till närmare 1 940 
riksdaler specie med kronovärdet som mått.74 Med ledning av uppgifterna i 
diagram 4:4, motsvarade därmed varje riksdaler kronovärde i reda pengar vid 
Upplands regemente något mer än 13 riksdaler banco, nästan 11 riksdaler vid 
Dalregementet och närmare nio riksdaler vid Älvsborgs regemente.75 Lönesta-
ternas förhållande till verkligheten skiljde sig således åt från regemente till re-
gemente, åtminstone på 1820-talet. 

Frågan är då hur uppgifterna skall tolkas i förhållande till en tänkt ursprungs-
situation? En radikal tolkning skulle vara att lönesystemen, utifrån de ambition-
er indelningsverkets arkitekter hade, förvisso må ha varit tänkta att vara likvär-
diga.76 Statens instrument för att allokera resurser var däremot för dåliga för att 
åstadkomma något sådant. Hårdraget skulle denna tolkning utgå ifrån att löne-
indelningsverket aldrig var enhetligt, men att detta sakförhållande inte betrak-
tades som något större problem förrän på 1830-talet då det skulle reformeras. 
Det som skulle tala för det är exempelvis att vissa officersindelningar ursprung-
ligen saknat boställen men ändå bedömts motsvara full lönestat. Ett annat stöd 
för denna hypotes skulle även vara att betydande skillnader funnits inom 
samma typ av indelningar inom ett och samma regemente. Dessa olikheter 
skulle möjligen kunna förklaras med en vag koppling mellan beskriven verklig-
het och faktiska förhållanden. Omständigheterna vid Upplands regemente, som 
uppvisade förhållandevis stora skiljaktigheter inom en och samma lönekategori, 
men där samtliga indelningar haft boställen från början, vore ett argument för 
det. Enligt en sådan argumentationslinje skulle därmed inte nödvändigtvis 
strukturen i de uppskattningresultat som nåddes 1827 egentligen skiljt sig så 
värst mycket åt från de resultat som en översyn skulle ha nått ett sekel tidigare – 
om en sådan nu hade gjorts. 

                                                      
74 För denna uppgift se kapitel 1. 
75 Motsvarande beräkning kan emellertid inte göras för Västerbottens regemente, eftersom 

boställena inte finns upptagna i jordeböckerna. Om de faktiska löneintäkterna ändå divideras 
med det ”boställslösa” kronovärdet, blir motsvarande uppgift omkring 6,5 riksdaler banco per 
riksdaler kronovärde. 

76 Om den ambitionen alls inte funnits, blir det å andra sidan svårt att förklara varför man 
överhuvudtaget använt en enhetlig bokföring och varför summorna enligt jordeböcker och löne-
stater ändå var enhetliga. 
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Finns det då indicier som istället skulle tyda på att något inträffat sedan det 
yngre indelningsverket vunnit stadga och tidpunkten då Boställsuppskattnings-
kommittén gjorde sin genomlysning? Faktum är att det tycks göra det. Löneregle-
ringskommittén förklarade bland annat löneskillnaderna på följande sätt:  

[…] att lönerne, ehuru lika i kronovärdi vid till graden olika beställningar, 
dock, genom boställens mer eller mindre godhet samt Kronotiondens och 
Hemmansräntornas förmånligare eller svagare förvandling, ofta sins emellan 
visat skiljaktigheter av 100 procent och derutöfver […] 77 

Här utpekas således skattepersedlarnas skiljaktiga prisutveckling och boställenas 
beskaffenhet som förklaring till varför bokföringens bild av verkliga förhållanden 
förvridits till en upplevelse som man närmast får i en skrattspegel. 

Boställenas här behandlade löneavkastning rör förhållandena under 1820-
talet, slutperioden för det yngre indelningsverket i dess traditionella tappning. 
Givet det vi vet om den agrara utvecklingen i övrigt bör rimligen gårdarnas av-
kastningsgrader ha förändrats från det att indelningsverket sjösattes. Det är 
snarast det omvända förhållandet som vore mer förvånande. 

Därmed går det att nyansera den ovan presenterade utgångspunkten om en 
redan från början gravt heterogen ordning: inom ramen för ett naturasystem 
och med de metoder som stod till buds var det aldrig möjligt att med en högre 
grad av precision skapa enhetliga system. Skillnader fanns rimligtvis från början 
inbyggda i systemet. Emellertid var dessa olikheter ursprungligen mindre än de 
var på 1820-talet. Under loppet av undersökningsperioden ökade skillnaderna – 
och vida mer än vad systemets toleransnivåer ursprungligen skulle ha medgivit. 
Resultatet blev det heterogena system som 1820-talets utredningsmaterial ger 
uttryck för.78 

Utifrån resonemangen är det uppenbart att en diskussion om förändring och 
inte minst tolkningen av resultaten måste föras med stor försiktighet. Bristen på 
närmare information om hur väl eller illa kronovärdena beskrev den verklighet 
de angav vid 1600-talets slut är en sådan faktor, avsaknaden av andra uppgifter 
än Boställsuppskattningskommitténs är en annan. 

Genom att analysera de relativa förskjutningarna mellan bokförda värden och 
Boställsuppskattningskommitténs summor, kan åtminstone en överblick över skill-
naderna mellan kronans bedömning av resurserna under slutet av 1600-talet och 
verkligheten såsom den gestaltade sig 1827 erhållas. Genom en sådan analys blir det 
därefter möjligt att föra en generell diskussion om systemets förändring och dess 
huvudsakliga orsaker. 

                                                      
77 Kra, Kommittéer och kommissioner 1694–1929. Löneregleringskommittén 1830 II, Cirku-

laire, angående Löneregleringen för Indelta Arméen, Stockholms slott 1833-02-02. 
78 Det som skulle kunna tala för denna tolkning är om inte annat att det under det yngre 

indelningsverkets etableringsfas faktiskt gjordes revisioner och justeringar med syftet att 
åstadkomma ett varaktigt och stabilt system. För detta se exempelvis Ågren, 1922, s. 52–54, 
Backlund, 1993, s. 53–57 och Fredriksson, 1997, s. 19. 
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Nedan redovisas kronovärdenas och boställsuppskattningskommitténs upp-
gifter som den relativa fördelningen mellan olika intäktsslag. Den stapel som 
bygger på kronovärdenas relativa fördelning speglar kronans bild av verklighet-
en såsom den såg ut då det yngre indelningsverket knäsatts (A). Stapeln som 
bygger på den relativa fördelningen av boställsuppskattningskommitténs upp-
gifter, speglar den faktiska situationen vid undersökningens slut (B). Situation-
en vid Västerbottens regemente redovisas enbart vid undersökningsperiodens 
slut, eftersom jordeböckerna för detta förband inte försett boställena med någon 
värdering. Förskjutningarna får därmed illustrera skillnaderna mellan kameral 
och faktisk verklighet. 

Diagram 4:6. Relativ fördelning av officersindelningarnas lönekomponenter vid 
Dalregementet, samt Upplands, Älvsborgs och Västerbottens regementen, enligt 
kronovärderingen (riksdaler specie, A) och boställsuppskattningskommittén 1827 
(riksdaler banco, B) 

 
Källa: Bearbetning av KrA, indelningsverk och jordeböcker, vol. 8 (Dalregementet 1794), vol. 73 
(Upplands regemente 1780) och vol. 96 (Älvsborgs regemente 1780), samt Boställsuppskattnings-
kommittén 1827, Upplands regemente, bilaga A, Älvsborgs regemente, bilaga A och B, Dalrege-
mentet, bilaga A och B, samt Västerbottens regemente, bearbetning av uppskattningsprotokoll 
med bilaga, daterat 1830-06-09. 
Anm.: Upplands regementes boställsavkastning (stapel B) har justerats upp med 39 procent i 
enlighet med prövningen av Boställsuppskattningskommitténs resultat. 

Som framgår när regementenas A-, respektive B-staplar jämförs med varandra, har 
olika grader av förskjutningar inom lönesystemen inträffat, varav den mest cen-
trala är boställsavkastningens ökade relativa betydelse och hemmansräntornas 
minskande andelar. Vad kan då detta bero på? Är det enbart en fråga om kronans 
oförmåga att rätt uppskatta de resurser den allokerat eller finns det någon anled-
ning att misstänka att de också kan ha en grund i faktiska förändringar?  
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En iakttagelse som kan göras är att kronotiondespannmålens relativa betydelse 
i lönesystemen var påfallande stabil. Intäktskällan som sådan är intressant ef-
tersom den erbjuder ett slags referenspunkt. Kronotiondespannmålen tilldelades 
år efter år i samma mängd. Spannmål var dessutom en persedel med en likartad 
prisutveckling i hela riket. Om det förelegat bokföringstekniska svårigheter, så 
tycks det i första hand inte ha rört detta intäktsslag som var enhetligt sammansatt. 

Om de andra intäkterna ägnas närmare uppmärksamhet, blir bilden mer 
svårtolkad. Vid Upplands regemente var de anslagna räntorna förhållandevis 
förmånliga. De indelta räntornas minskade relativa andel torde här bero på att 
boställenas löneavkastning har ökat i förhållande till hur den bedömdes från 
början. I Älvsborgs regementes fall visade utredningen i föregående kapitel att 
de indelta räntorna inte hade samma förmånliga värdeutveckling som de upp-
ländska. Förskjutningarna kan således i högre grad antas härröra från de indelta 
räntornas lägre värdebeständighet. Avkastningsökningarna från boställena var 
förmodligen mer måttliga här – såvitt nu värderingen av dem från början var 
någorlunda rättvisande – än vad Älvsborgs regementes B-stapel låter antyda. 

Även vid Dalregementet var hemmansräntorna värda ungefärligen lika 
mycket vid slutet av undersökningsperioden som vid Älvsborgs regemente, 
men avlöningssystemet som sådant byggde här i lägre utsträckning på sådana 
räntor. Framförallt är det boställenas avkastning som tycks ha ökat i högre 
utsträckning än vid något annat i studien ingående förband. Till del bör resul-
tatet kunna förklaras med det i Dalarna praktiserade cirkulationsjordbruket. 
Centralt är också det faktum att uppodlingen bitvis var mycket kraftig här. 
Maths Isacson uppger att åkerarealen i By socken ökade med 325 procent från 
1750 till 1850, eller från 1 175 till 5 000 tunnland. Produktionsökningen var 
emellertid större än arealökningen, närmare bestämt 500 procent. En viktig 
anledning bakom denna expansion, menar han stod att finna i att jordbruket 
tidigare fått stå tillbaka för bergsbruket som drabbades av avsättningsproblem 
under slutet av 1700-talet. Spannmålspriserna var emellertid goda, vilket 
gjorde att tidigare ledig areal kunde tas i anspråk för jordbruksnäringen.79 Det 
är givetvis problematiskt att låta utvecklingen i By socken vara representativ 
för samtliga av Dalregementets boställen, men det förefaller inte heller otroligt 
att utvecklingen åtminstone varit liknande för många av dem. Resultatet ter 
sig mot bakgrund av Isacsons uppgifter därmed som någotsånär rimliga. 

Vid Västerbottens regemente framstår boställenas relativa vikt som förhållan-
devis stor vid undersökningsperiodens slut. Emellertid sammanhänger resultatet, 
liksom vid Älvsborgs regemente snarare med att räntornas relativa bidrag krympt 
med tiden – en följd av en förhållandevis stor andel penningräntor. Här finns 
inga möjligheter att ens hypotetiskt diskutera regementets boställens utveckling. 

                                                      
79 Isacson, 1979, s. 168–169. Produktionsökningen mättes i ”ren säd”, det vill säga avkastning 

från spannmål, potatis och ärter, omräknad till spannmål. 
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Den trend som därmed låter sig utläsas är att avkastningen från boställen fick 
en större relativ betydelse i de indelta officerarnas löner i jämförelse med kro-
nans bedömning av dem mer än ett sekel tidigare. Även givet de begränsningar 
och osäkerheter detta angreppssätt är behäftat med, måste dessa intäkters ökade 
betydelse anses vara bekräftade. Det enda andra rimliga alternativet till denna 
tolkning vore att Karl XI:s förvaltning varit fullständigt oförmögen att inventera 
och beskriva statens resurser. 

Med stöd av dessa resultat är det möjligt att höja abstraktionsnivån ytterligare 
något. Lönekomponenter i form av kronotiondespannmål, anslagna hemmansrän-
tor och intäkter från boställen var inte enbart förbehållna infanteriets officerare; de 
ingick också på olika sätt i andra indelta löntagares lönesystem. Delar av dem ut-
gjorde även grunden i rusthållens sammansättning. De förskjutningar, som här 
kunnat identifieras i de indelta infanteriofficerarnas löner, bör därför ha varit ett för 
resurssystemet genomgående problem. Långt fler än dessa fyra regementens office-
rare bör haft anledning att glädja eller gräma sig över utvecklingen. Som tidigare 
nämnts drabbades exempelvis rusthållarna i Skåne då bördan som deras rusttjänst 
innebar var oförändrad, medan penningräntorna som deras augmentshemman pre-
sterade led av inflationsförluster.80 Det är knappast en vågad gissning att anta att de 
rusthåll som fanns i Mälardalen, där ju räntorna i hög utsträckning utgick i spann-
mål, inte drabbades på samma sätt. 

Sammanfattning 

Syftet med kapitlet var att undersöka boställenas roll i de indelta avlöningssystemen 
för officerare vid Dalregementet, samt vid Upplands, Älvsborgs och Västerbottens 
infanteriregementen. Den ledande hypotesen var att bostället som lönekomponent 
under undersökningsperioden kom att bli mer betydelsefull. 

Inledningsvis har boställssystemets förutsättningar vid studiens fyra förband 
belysts. Här kunde konstateras att den lönekomponent som boställena utgjorde, 
inte alltid fanns för handen (Dalregementet), eller gjorde det förhållandevis sent 
under undersökningsperioden (Västerbottens regemente). Det regemente vars 
avlöningssystem i högst utsträckning byggde på boställsräntor var Upplands 
regemente, medan Västerbottens regemente, åtminstone i formell mening, 
gjorde det i lägst utsträckning. 

Boställssystemets förutsättningar uppvisade sinsemellan stora skillnader. Det 
uppländska jordbruket var specialiserat på spannmålsproduktion. Boställena vid 
Älvsborgs och Västerbottens regementen var hemmahörande i områden där bo-
skapsskötseln spelade störst roll. Kopparbergs läns näringsstruktur präglades i hög 
grad av binäringar som vanligen var kopplade till bergsbruket. Jordbruket var här 
primärt orienterat mot spannmålsproduktion, där olika typer av växelbruk prakti-
serades i störst utsträckning. 

                                                      
80 Olsson, 2005, s. 162. 
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Kapitlets huvudresultat är att boställenas avkastning blev mer betydelsefull i 
förhållande till övriga lönekomponenter. Detta bidrog, tillsammans med räntor-
nas heterogena värdeutveckling till stora löneskillnader under undersökningspe-
riodens slutskede, såväl mellan regementena som inom löntagarkategorier med 
från början lika höga löner. Löneindelningsverket delades på så sätt upp i magra 
och feta pastorat. Upplands regemente var här det förband som i undersökning-
ens slutskede hade de förmånligaste lönerna, medan Västerbottens regemente 
hade de lägsta. 

I nästa kapitel undersöks boställsdriften vid Upplands och Västerbottens rege-
menten närmare, med andra ord hur detta överskott skapades i praktiken 
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KAPITEL 5 

Att driva ett boställe 

Huvudfrågan för denna studie är hur indelningsverket fungerade som lönesystem. 
I det föregående kapitlet undersöktes boställenas avkastning vid undersökningspe-
riodens slut. Det viktigaste resultatet var att boställsavkastningen med tiden blev 
en mer betydelsefull intäktskälla. En viktig fråga är därför hur boställena drevs. 
Svaret ger insikter i hur lönesystemet fungerat institutionellt. Drevs boställena 
huvudsakligen av sina löntagare eller var de utarrenderade? Präglades driften av 
regionala variationer eller var mönstren homogena? Svaren på sådana frågor läm-
nar närmare upplysningar kring huruvida löntagarna strävade efter intäktsmaxi-
mering eller riskminimering. Därutöver kan en sådan studie också säga något om 
boställsarrendatorernas och andra brukares villkor. Dessa aktörer måste dessutom 
betecknas som indelningsverkets mer okända figurer. 

Kapitlet inleds med en diskussion om förutsättningarna för löntagarnas drift 
av sina boställen. Därefter undersöks boställsdriften vid Upplands och Väster-
bottens regementen. Avslutningsvis studeras utifrån arrendekontrakt arrendato-
rernas villkor under slutet av perioden. Dessförinnan måste dock forskningslä-
get på området närmare behandlas. 

Boställsdriften: ett vitt fält med fläckar av kunskap 

Boställena tillhörde kronan. Det var också kronan som uppställde regler för 
boställenas underhåll och skötsel och upplät dem åt löntagarna under den tid de 
innehade en bestämd befattning. Frågan är då hur löntagarna i sin tur hanterade 
boställena. Redan vid det yngre indelningsverkets etablerande hade vikten av att 
befattningshavarna bebodde sina boställen understrukits. Detta ansågs givetvis 
betydelsefullt för fastigheternas skötsel, men hade inte minst med den tidig-
moderna krigsmaktens patriarkala uppfattning om förhållandet mellan befäl 
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och soldater att göra. Officerarna skulle vaka över sina knektar på samma sätt 
som en husbonde över sitt hushåll.1  

Det var däremot tillåtet för boställsinnehavarna att i krigstider arrendera ut 
boställena eller driva dem på andra sätt. Att krigets krav krockade med det fak-
tum att löneformen bokstavligen var rotad i myllan var man således medveten 
om. Det var faktiskt inte heller förbjudet för löntagaren att arrendera ut sina 
boställen i fredstid, med förbehållet att han åtminstone skulle bebo det.2 

Den traditionella bilden av de indelta löntagarnas förehavanden på sina bo-
ställen – och då i synnerhet sådana som var officerare – har varit positiv. Ofta 
har det hävdats att de var föregångsmän på en rad områden. Så är en vanlig 
uppfattning i det svenska forskningsläget att löntagarna med deras boställen var 
såväl administrativt, agrart som kulturellt ledande centra i lokalsamhället.3 Ex-
empelvis Artéus menar att det finns goda skäl att förmoda att de indelta lönta-
garna under 1700- och 1800-talen var centrala för att sprida ny lantbruksteknik. 
Detta menar han sammanhängde med att de förfogade över ”ett ansenligt mått 
av naturvetenskaplig kunskap och experimentlust” och därutöver var en grupp 
med stort inflytande i lokalsamhället.4 

Lars Ericson kopplar denna utveckling till att fredsperioderna blev allt mer 
utdragna under 1700-talet. Ju längre de varade, ju mer tid kunde de indelta offi-
cerarna ägna sig åt sina boställens skötsel. De blev något av ”lantjunkare i va-
penrock” och brukade vanligen själva sina boställen eller i hälftenbruk med 
andra bönder. Liksom Gunnar Artéus menar Ericson att officerarna, i likhet 
med prästerna, spelade en viktig roll som riktningsgivare inom jordbruket.5 
Både Artéus och Ericson framhåller emellertid också att de indelta officerarnas 
faktiska roll inte närmare undersökts.6 Det finns därför all anledning att göra 
det, inte minst eftersom dessa löntagare, till skillnad från prästerskapet, var en 
mer rörlig grupp.7 

I det finska forskningsläget förefaller uppfattningen om de indelta löntagar-
nas lokala betydelse vara en annan. Kaarlo Wirilander menar att det redan från 
början uppstod en konflikt mellan kronans intentioner och löntagarnas private-
konomiska strävanden. Officerarna och underofficerarna inriktade sig, menar 
han, hellre på att skaffa sig egna gårdar. Det var på dessa som de lade ned hu-
vuddelen av sin tid och sitt arbete. De investeringar de gjorde på boställena 

                                                      
1 Wirilander, 1964, s. 77, Gerhardsson, 1997, s. 70, Ulväng, 2002, s. 176–178. För den patriar-

kala ordningen inom krigsmakten se särskilt Ericson, 2002, s. 121. 
2 Fredriksson, 1997, s. 23, för detta se även Holm, 1935, s. 73. 
3 För en översikt över dessa ståndpunkter se Ulväng, 2002, s. 178 och där anförd litteratur. 
4 Artéus, 1989, s. 12. 
5 Ericson, 2002, s. 120, 131, 137. 
6 Artéus, 1989, s. 12, Ericson, 2002, s. 137. 
7 Jonas Lindström nämner exempelvis att kaplansgården i Björskogs socken endast under 15 av 

100 år drevs av någon annan än kaplanen, vilket måste betraktas som ett tämligen rotfast bete-
ende, Lindström, 2014, s. 65. 
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skulle främst komma deras efterträdare till godo. I synnerhet i västra Finland 
skall denna intressekonflikt ha varit särskilt utbredd. Där förmanade regements-
cheferna upprepade gånger under 1700-talet de officerare som bodde på egna 
hemman att bosätta sig på boställena. Detta tolkar Wirilander som att bosätt-
ningstvånget i detta område ständigt negligerades. Emellertid menar han att 
någon tydlig bild knappast går att få på basis av sådan korrespondens. Han me-
nar vidare att uppgifter om officersboställenas brukningsförhållanden i rikets 
östra halva annars är sparsamt förekommande och att några tillförlitliga uppgif-
ter som rör hela området inte finns. Han anger dock några uppgifter som rör 
Österbottens infanteriregemente som i sammanhanget är av intresse. År 1768 
skall endast omkring en tredjedel av regementets officers- och underofficersbo-
ställen ha brukats av sina löntagare. Vid ett nedslag i regementets boställen 20 år 
senare var situationen likartad.8 

För det egentliga Sveriges vidkommande är det huvudsakligen enstaka bostäl-
len som har studerats, ibland också förhållandevis utförligt. Så har Fredriksson i 
en närstudie av överstebostället Åkesberg vid Närke-Värmlands regemente upp-
märksammat att detta från 1690-talet huvudsakligen drevs av löntagaren, medan 
det från 1790-talet och framåt ofta brukades av arrendatorer, vanligen ståndsper-
soner av olika slag. Däremot konstaterar Fredriksson att överstens kaptensboställe, 
kaptenskapet Via, förefaller ha brukats av bönder under i princip hela hans under-
sökningsperiod.9 Därmed framgår tydligt att överstebostället fungerat som hu-
vudboställe och kaptenskapet endast som löneboställe. 

Att boställena inte alltid synes ha varit bebodda av sina innehavare utan i 
stället varit utarrenderade med löntagaren boendes på annan plats, anförs även 
av Lennart Gabrielsson, i detta fall rörande Bohusläns regemente. Gabrielsson 
håller för sannolikt att det redan från det yngre indelningsverkets första period 
förekom löntagare som antingen hade sina adresser i städerna eller bodde på 
annan plats. Utarrenderandet av boställen förefaller därutöver ha blivit vanligare 
efter sekelskiftet 1800, något som han menar sammanhänger med att omsätt-
ningen på i synnerhet de lägre officersindelningarna då var hög. År 1827 var 
sammanlagt 54 boställen, omfattande 70 hemman, utarrenderade vid regemen-
tet.10 Denna bild får visst stöd i Torsten Holms studie av Västmanlands rege-
mente, där endast två av regementets 18 boställen för subalterna officerare år 
1799 drevs av löntagarna. Endast en av dem bebodde sitt boställe.11 

                                                      
8 Wirilander, 1964, s. 77–78. 
9 Fredriksson, 1997, s. 25–29. 
10 Gabrielsson, 2001, s. 34–36. 
11 Holm, 1935, s. 75. Anledningen till att antalet sådana boställen ökat från ursprungliga 16 till 

18, sammanhänger med att två ordinarie underofficersindelningar med tiden omfördelats till nya 
officerstjänster, vilka Holm räknat som officersboställen. Holm förefaller dock inte ha varit kon-
sekvent eftersom samtliga underofficerslöner som vid tidpunkten innehades av officerare inte 
räknats med av honom. 
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För Västerbottens regemente har Einar Svartengren boställsvis gjort kortfat-
tade sammanställningar över vilka som var löntagare på regementets officersbo-
ställen och ibland också inkluderat några av arrendatorerna. Det intryck som 
Svartengren förmedlar är att dessa gårdar i hög utsträckning faktiskt tycks ha 
brukats av sina löntagare.12 

Göran Ulväng har undersökt majorsbostället Gryta vid Livregementet till 
häst (beläget i Uppland) och överstebostället Landsberga vid Upplands rege-
mente. Hans utredning visar att Gryta var bebott av sin indelningshavare åren 
1720–1760 och att Landsberga huvudsakligen var bebott av löntagaren mellan 
1720 och 1770, samt åren kring 1800.13 Liksom i Fredrikssons anförda fall är 
detta exempel på höga befattningshavare i regementets hierarki, som knappast 
speglar den stora massan löntagare vid regementena. Ulväng framkastar dock 
hypotesen att lägre officerare förmodligen bebott och brukat sina boställen i 
högre utsträckning än de högre officerarna. Regementsofficerarna antar han 
oftare bebodde sina egna gårdar eller vistades i städerna. Han menar vidare, 
med stöd i Svartengrens verk, att det förefaller som om boställen i periferin mer 
vanligen beboddes och brukades av sina innehavare än de i de mer tätbefolkade 
delarna av riket som oftare förefaller ha varit utarrenderade.14 

Utöver dessa exempel finns även spridda uppgifter som rör enstaka utar-
renderade boställen vid Upplands regemente. Så var exempelvis regementets 
majorsboställe utarrenderat till olika personer under 1750- och 1760-talen och 
åtminstone periodvis under 1770-talet. Regementskvartermästarbostället var 
vidare utarrenderat av löntagaren till en kollega i regementet under åt-
minstone under slutet av 1780-talet. I anslutning till dessa stickprovsexempel 
har antagits att den ekonomiska utvecklingen i den agrara revolutionens spår 
underlättade rekryteringen av boställsarrendatorer. Inte minst framväxten av 
en jordmarknad anförs som argument för att boställsdrift genom arrendeförfa-
rande skulle ha blivit vanligare med tiden.15 

Som framgått i kapitel 1, har tidigare forskning visat att valet att bli officer 
ofta bestod i socialreproduktiva överväganden, snarare än ett behov av levebröd. 
Tjänsten var i ekonomiskt hänseende inte heller enbart förbunden med intäkter 
utan också med betydande kostnader då officerarna var tvungna att köpa sina 
tjänster. Kostnaderna vid exempelvis Upplands regemente förefaller periodvis 
ha varit höga.16 Detta är i sammanhanget av betydelse för de jämförelser mellan 

                                                      
12 Svartengren, 1934 och Svartengren, 1943. Svartengren har emellertid i många fall implicit 

antagit att innehavaren, då denne varit officer, också varit brukaren av bostället. I vissa fall har 
detta fått som konsekvens att officerare då de arrenderade boställen, ibland framstår som de 
faktiska löntagarna. 

13 Ulväng, 2002, s. 180–181. 
14 Ulväng, 2002, s. 209. 
15 Thisner, 2007, s. 86–88. 
16 Thisner, 2007, s. 136–139, 151–153, 162–163. 
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de två förband som här kommer att göras. Löntagarnas sociala sammansättning 
bör ha skilt sig åt, där det centralt belägna Upplands regemente var hemvist för 
mer förmögna officerare inom det indelta infanteriet, medan ståndspersoner 
med mindre rikedomar troligen var hänvisade till det mer avlägset belägna in-
fanteriet i Västerbotten. Dessa skillnader förbanden emellan kan givetvis ha in-
verkat på hur boställena drevs i respektive område. 

För att summera forskningsläget så långt, kan sägas att vår kunskap om bostäl-
lenas drift måste betraktas som bristfällig och det som ändå gjorts är disparat. De 
studier som finns att tillgå är geografiskt spridda. Några av dem följer, som i Fred-
rikssons och Ulvängs fall, ett eller ett par boställen över en längre period, medan 
det i exempelvis Wirilanders och Holms arbeten presenteras uppgifter som rör ett 
flertal boställens drift under en begränsad tid. Systematiska komparationer mellan 
olika områden eller regementen lyser än så länge med sin frånvaro. Inte desto 
mindre kan utläsas att det åtminstone förefaller finnas tre dimensioner att ta hän-
syn till i en studie av militär boställsdrift. Den första rör tidpunkten. Var det så att 
det i driften av boställen fanns tidsbundna mönster? Några av resonemangen ovan 
antyder att så skulle kunna ha varit fallet, i vilket arrenden blev vanligare med 
tiden. Den andra dimensionen rör en fråga om löntagarens grad, där höga office-
rare i högre utsträckning skall ha varit benägna att arrendera ut sina boställen och 
i stället ägnat sig åt driften av egna gårdar. Emellertid tycks tiden som löntagarna 
förfogade över sina indelningar också ha spelat en roll för valet av hur boställena 
skulle brukas. Som framgått i exemplet från Bohusläns regemente har i synnerhet 
löjtnanternas och fänrikarnas korta besittningstider i stället utpekats som en för-
klaring till att dessa indelningars boställen drevs på annat sätt. Den sista dimens-
ionen rör regementenas geografiska läge, där mer avlägset belägna regementens 
officerare tycks ha varit mer trogna sina boställen än sådana som befann sig i ri-
kets mer tätbefolkade områden. 

Metod och källor 

Undersökningen genomförs som en jämförelse mellan två förband, närmare 
bestämt Upplands regemente och Västerbottens regemente.17 Valet av just dessa 
förband motiveras för det första av deras skilda jordbruksförutsättningar. En 
bördig spannmålsregion, präglad av relativ jordbrist och många herrgårdar, jäm-
förs med en där animalieproduktion var betydelsefull och adeln knapp. För det 
andra motiveras valet av boställenas strukturella roll i lönesystemen; i Uppland 
var de redan vid studiens början av stor betydelse. Västerbottens regementes 
avlöningssystem byggde i formell mening helt på anslagna räntor, men kom-
pletterades med tiden med löneboställen. Upplands regemente befann sig där-
utöver nära rikets centrum, medan Västerbottens regemente måste betraktas 

                                                      
17 Av arbetsekonomiska skäl har inte samtliga i studien ingående förband kunnat inkluderas i 

denna delstudie eftersom undersökningen är mycket arbetsintensiv. 
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såsom ett förband liggandes i periferin. Det sista skälet är inte minst viktigt ur 
ett socio-geografiskt perspektiv. Medan Upplands regemente förmodligen var 
hemvist för mer välbeställda officerare vid det indelta infanteriet, kan Västerbot-
tens regemente antas ha varit en plats som de mindre förmögna ståndspersoner-
na med en militär karriär i åtanke var hänvisade till. Även denna aspekt bör 
vägas in då den indelte löntagarens agerande diskuteras. 

Urvalet syftar därmed till att fånga två förmodade extremer. För Upplands rege-
mente har samtliga 28 officersboställen undersökts under hela tidsperioden 1721–
1833, vilket innebär 3 164 brukarår. Detta måste betraktas som ett gott underlag för 
att göra utsagor om boställenas driftsförhållanden i bördiga och centralt belägna 
områden. För Västerbottens regemente har boställenas drift undersökts under peri-
oden 1770–1833. Avgränsningen i tid sammanhänger med att boställssystemet, som 
tidigare framgått, inte var komplett innan dess. Närmare halva regementets boställs-
stock har undersökts; 13 boställen. Hälften av dem var (sedan 1810) belägna i Väs-
terbottens län och hälften i Norrbottens län.18 Underlaget representerar 832 driftsår 
och bör utgöra ett tillräckligt underlag för att åtminstone belysa driftens mest vä-
sentliga drag under den period regementet var komplett med boställen.19 

För varje boställes driftsår måste ett antal frågor löpande besvaras, nämligen 
av vem och hur brukades bostället? Därutöver behövs också information om 
vem som skulle disponera över gården vid varje givet tillfälle.20 

Det primära källmaterialet för att fastställa vem och på vilket sätt boställena 
drevs, utgörs av mantalslängder. Regementenas generalmönsterrullor, som in-
nehåller uppgifter om officerarnas befordrings- och löneförhållanden, har an-
vänts för att fastställa vem som var löntagare – med andra ord vem som ”egent-
ligen” skulle driva gården – vid varje enskilt år. Därutöver har information ur 
husförhörslängder (i den mån de funnits tillgängliga) använts för att komplet-
tera informationsläget. När generalmönsterrullorna uppvisar luckor eller oklar-
heter, har kompletterande uppgifter för Upplands regementes del sökts i Kungl. 
Upplands regementes officerare. Biografiska uppgifter över officerare, reservofficerare 
samt officerares vederlikar vid Kungl. Upplands regemente.21 För Västerbottens 
regemente har utöver generalmönsterrullor, mantals- och husförhörslängder 
även Einar Svartengrens Svenska officersboställen i Västerbotten och Militära bo-

                                                      
18 Utöver överstebostället ingår i undersökningen samtliga officersboställen för Piteå, Skellefteå, 

Kalix och Lövångers kompanier. För närmare information om de studerade gårdarna, se bilaga 1. 
19 En central anledning till att enbart undersöka hälften av regementets boställen sammanhänger 

som tidigare nämnts med att en del av de boställen som här utelämnats med tiden byttes ut, hamnade 
på fel sida av den nya riksgränsen eller av andra anledningar uppvisade en bristande kontinuitet. 

20 Detta har under arbetets gång visat sig vara av betydelse, dels eftersom officerare ibland 
stannade kvar längre på boställena än den tid de egentligen borde disponera dem, dels för att 
militära ståndspersoner som ibland arrenderade boställen annars kan förväxlas med löntagare. 

21 Gillgren, 2008. Generalmönsterrullorna för regementet är i regel väl bevarade och förda 
med tillräckligt täta intervall, men åren i samband med hattarnas ryska krig i början på 1740-talet 
samt det pommerska kriget under slutet av 1750-talet har erbjudit vissa svårigheter. 
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ställen i Norrbottens län använts.22 Informationen för de två regementena har 
sedan sammanställts i en databas för vartdera förbandet. 

Boställenas driftsformer har klassificerats i fyra olika kategorier. Den första 
kategorin innebar att löntagaren drev gården i egen regi. Bostället har då brukats 
med egna pigor och drängar och ibland också med en rättare som lett arbetet. 
Boställsinnehavaren kan ha haft arbetskraften enkom för boställets drift eller 
haft en egen gård i närheten och använt samma arbetskraft för att driva bostäl-
let. Driftsformen innebar inte med nödvändighet att boställsinnehavaren själv 
bebodde bostället, den springande punkten är att driften skett i löntagarens 
regi. Det var i dessa fall löntagaren som tagit risken, men också denne som själv 
fått skörda frukterna av produktionsresultatet. 

Den andra kategorin är hälftenbruk. Hälftenbruk innebar att den som ägde el-
ler på annat sätt disponerade jorden stod för utsädet, medan den andra parten – 
hälftenbrukaren – stod för arbetet. Produktionsresultatet delades sedan mellan 
dem båda. Det fanns olika varianter av hälftenbruk. Avkastningen från Älvsborgs 
regementes boställen värderades som framgått efter hälftenbruksprincipen. I upp-
skattningsprotokollets diskussioner framkommer emellertid inte mindre än tre 
olika varianter för delning av skördeavkastningen och driftskostnaderna.23 Sådana 
finare nyanser har inte varit möjliga att komma åt med mantals- och husförhörs-
längder som källor. Hälftenbrukare har klassificerats som sådana om de beskrivits 
som sådana i källmaterialet. Det centrala med hälftenbruket var riskdelningsprin-
cipen. Även om den inte förutsatte samma höga grad av engagemang från lönta-
garens sida som att bruka bostället själv, var det en uppgörelse där båda parter 
hade allt att vinna på en gott utfall. Därutöver förlorade båda parter på ett dåligt 
skördeutfall, vilket i princip inte var fallet vid ett fast arrende. 

Den tredje driftsformen var arrenden och arrendelikande arrangemang. Vid ett 
arrende överläts jorden mot ersättning åt en annan brukare än boställsinnehava-
ren. Ordet användes ursprungligen som en term för nyttjanderätt till jord som 
överförts mellan adelsmän. Det äldre begreppet som även inkluderade bönder var 
jordlega. Jordlega inbegrep emellertid mer än ett civilrättsligt kontrakt. Ersätt-
ningen betalades utöver pengar också i naturaförmåner.24 Genom denna drifts-
form hade risken helt lagts över på arrendatorn. Om skörden slog fel var arrenda-
torn likväl skyldig att betala arrendet. Ett arrende var således den driftsform som 
involverade boställsinnehavaren minst. 

Det bör påpekas att källmaterialet i många fall inte uttryckligen nämner 
huruvida ett regelrätt arrende eller om en arrendeliknande jordlega föreligger. 

                                                      
22 Svartengren, 1934 och Svartengren, 1943. 
23 För detta hänvisas till uppskattningsförfarandet av Älvsborgs regementes boställen i kapitel 4. 
24 Wästfelt, 2014, s. 16. Därutöver förefaller jordlega ha varit förbundet med inslag av husbon-

derätt för den som arrenderade ut jorden. För detta se Sveriges rikes lag. Gillad och antagen på 
riksdagen 1734, Jordabalken XVI:e kapitlet, särskilt 7:e och 8:e paragraferna. Till saken hör dock 
att många arrenden också kunde betalas i naturaprodukter. Gränsen mellan jordlega och arrende 
var därför inte knivskarp. 
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Ståndspersoner tituleras förvisso ofta arrendatorer och ibland finns hänvisningar 
till att bostället brukas under en annan gård, på vilken någon annan än löntagaren 
residerade. Under de sista decennierna av undersökningsperioden fick också ar-
rendatorer ur bondeståndet ibland titeln arrendator. Under huvuddelen av peri-
oden står vanligen den som här klassats som arrendator upptagen på samma sätt 
som brukaren av vilket annat hemman som helst och det är svårt att avgöra 
huruvida det rör sig om jordlega eller ett arrende. I de fall då brukaren inte är 
upptagen som hälftenbrukare och ingenting tyder på att löntagaren själv är in-
blandad i driften och brukaren själv skattar för sina pigor och drängar, har här 
antagits att ett arrendelikande arrangemang ha förelegat.25 Arrendet fungerade 
därmed som en ränta i likhet med indelningens övriga anslagna räntehemman. 
Detta sagt med ett betydelsefullt förbehåll; ett boställsarrende kunde rimligtvis 
med decenniernas gång justeras upp med boställenas stigande avkastning eller 
med en stigande efterfrågan på jordmarknaden. Rimligtvis skedde sådana upp-
justeringar då en ny arrendator tillträde eller efter en omförhandling av arren-
det. Något motsvarande kunde inte ske på indelningens övriga räntegivande 
hemman där ju skatterna var fixerade. Boställets avkastning var därmed den 
enda komponenten i en indelning som bör ha varit justerbar uppåt.26 

Den sista kategorin utgörs av sådana fall där driften på annat sätt avviker från 
de ovan nämnda, nämligen då ett boställe förklarats ligga öde eller brukas av 
kronobetjäningen beroende på att en arrendator gått i konkurs (något som fö-
rekom under en handfull undersökningsår). Slutligen omfattar denna kategori 
de år då brukningsformen inte kan avgöras på grund av luckor i materialet.27 

Slutligen måste här nämnas att utgångspunkten är löntagarens, vilket inte är 
oväsentligt för bedömningen. Om ett boställe utarrenderats, men arrendatorn i 
sin tur drev det genom hälftenbruk med en kompanjon, räknas det som ett bo-
ställsarrende, eftersom arrendet utgjorde boställets del av indelningshavarens 
lön. Bostället kan därmed de facto ha drivits genom hälftenbruk, men ur lönta-
garens perspektiv rörde det sig i detta exempel om ett arrende. I de fall en bo-

                                                      
25 Då arrendekontrakt för huvuddelen av perioden är mycket sparsamt förekommande och hus-

förhörslängderna ofta inte föreligger under tidsperiodens första hälft, saknas därutöver andra kon-
trollmöjligheter. Detta är således det enda möjliga sättet att klassificera dessa driftsförhållanden på. 

26 I detta sammanhang bör som nämnts i kapitel 4 påpekas att arrendesumman inte var likty-
dig med boställsräntan. Arrendesumman plus den eventuella förtjänst arrendatorn gjorde på att 
driva bostället skulle snarast motsvara denna. Å andra sidan kan arrendatorns andel ses som ett 
slags riskpremie; om skörden slog fel skulle arrendet likväl betalas. Dessa risker slapp ju löntaga-
ren genom att arrendera ut bostället. 

27 Den ledande principen är att i de fall samma person brukar ett boställe på samma sätt innan 
en lucka uppkommit i brukarlängderna som efter, har antagits att driften skett på samma sätt som 
under det år då luckan föreligger. Ibland har därutöver husförhörslängderna kunnat styrka sådana 
antaganden. Om däremot personen och/eller brukningsformen ändrats efter luckan, har året 
klassificerats som okänt. Sådana år sammanfaller i regel med att husförhörslängder antingen inte 
finns bevarade eller är förda på ett sådant sätt att hemmanets invånare inte exakt i tid går att 
binda till bostället. 
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ställsinnehavare valt att driva bostället ytterligare ett antal år efter det att han 
befordrats till en ny indelning och således en ny löntagare egentligen skulle ha 
tillträtt, har dessa överskjutande år räknats som arrenden och i de fall en bo-
ställsinnehavare själv drivit delar av bostället i egen regi och utarrenderat andra, 
har lejonparten varit bestämmande för hur driften skall klassificeras. Denna sista 
blandform var emellertid ovanlig.28 

Löntagarnas besittningstid, institutionella arrangemang och valet av driftsform 
En viktig parameter för valet av driftsformer bör, som framgått, ha varit den tid 
löntagarna disponerade över sina indelningar. Om befordran skedde ofta och 
rörligheten mellan indelningarna var hög, medförde detta korta innehavartider, 
medan karriärstiltje omvänt innebar att boställena på längre tid var överlåtna åt 
en och samma indelningshavare. I det första fallet borde rimligen incitamenten 
att driva bostället själv – för att inte tala om att göra investeringar i det – vara 
betydligt lägre än om löntagaren kunde räkna med att disponera över gården 
under en längre period. 

En faktor, som påverkade den tid som olika löntagare disponerade över sina 
boställen, fanns inbyggd i regementenas tjänstehierarki. I diagram 5:1 visas för-
delningen av löntagarnas besittningsperioder på subalterna, respektive kaptens-
indelningar vid Upplands regemente 1721–1833. 

Som framgår nedan var närmare hälften av samtliga innehavarperioder för fän-
riks- och löjtnantsindelningarna tagna i anspråk av sina löntagare under perioder 
som var högst tre år ner till mindre än ett år. För kaptensboställenas vidkom-
mande (exklusive överstens, överstelöjtnantens och majorens kaptenskap) var 
tvärtom hälften av dessa boställens sammantagna besittningsår tagna i anspråk av 
sina löntagare under perioder som var sju år eller längre. Incitamenten för office-
rarna att själva engagera sig i sina boställens drift bör därmed ha varit större på 
kaptensboställena än på de subalterna officersindelningarnas boställen. 

                                                      
28 I praktiken rör detta huvudsakligen ett boställe som bestod av två brukningsdelar, närmare 

bestämt kaptensbostället Håmö med Nåsten. 
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Diagram 5:1. Löntagarnas besittningstider (fördelning på totalt antal besittningsår) 
på fänriks- löjtnants- och kaptensindelningarna vid Upplands regemente 1721–1833 
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Källa: KrA, Krigskollegium, Generalmönsterrullor, Upplands regemente, 1721, 1723, 1725, 1726, 
1728, 1729, 1736, 1739, 1741, 1742, 1743, 1744, 1748, 1758, 1759, 1761, 1767, 1773, 1777, 1780, 1785, 
1789, 1792, 1800, 1803, 1806, 1807, 1815, 1820, 1825, 1830, 1834.  
Anm.: Kategorin ”kan ej beräknas” inrymmer de officerare, vars besittningstider till delar är 
okända eller sådana innehavare vars besittningstider börjar före eller slutar efter denna studies 
tidsramar och där ingen av de gängse kategorierna varit tillämpbar. 

Förklaringen bakom mönstret hänger samman med regementets uppbyggnad. I 
den ursprungliga organisationen fanns vid varje kompani tre officersboställen, 
ett för kompanichefen, ett för löjtnanten och ett för fänriken. Tre av de indelta 
regementenas åtta kompanier kommenderades av översten, överstelöjtnanten 
och majoren, något som medförde att det fanns fem ordinarie kaptensindel-
ningar, men åtta löjtnants-, respektive fänriksindelningar. För att en officer på 
en fänriksindelning skulle kunna bli befordrad till en löjtnantsindelning måste 
således antingen kaptensindelningen först bli ledig, så att löjtnanten vid kom-
paniet i sin tur kunde befordras dit, eller en vakans yppa sig vid något av rege-
mentets övriga sju kompanier. Flaskhalsen låg på kompanichefsnivån; där fem 
ordinarie kaptener konkurrerade om en majorsbeställning. Som jämförelse kon-
kurrerade åtta fänrikar om åtta löjtnantsindelningar.29 

En annan, närbesläktad förklaring sammanhänger med lönestrukturen. Löjt-
nanternas och fänrikarnas löner skulle vara lika höga och uppgick efter krono-
värderingen (innan 1776) till 100 daler silvermynt. Kaptenerna avlönades som 

                                                      
29 Detta är också en av förklaringarna till att det stora flertalet officerare uppnådde kaptens grad 

(dock inte nödvändigtvis lön), om inte annat vid sitt avsked. Ofta erhöll den avskedstagande en 
titulär befordran vid avsked. Avskedstagande löjtnanter kunde exempelvis i många fall räkna med att 
få kaptens grad. För officerarnas rang vid avsked, se Carlsson, 1973, s. 82. 
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jämförelse med en dubbelt så hög summa. Detta innebar också att den ekono-
miska risken vid tjänste- eller indelningsbyten bland de subalterna officerarna 
var lägre.30 Av dessa skäl var ombytligheten på de subalterna officersboställena 
högre än på de ordinarie kaptensboställena. 

Att i synnerhet täta byten av innehavare varit till men för de subalterna offi-
cersboställenas skötsel, berörs också av Lönereglerigskommittén som år 1833 med 
avseende på de generella förhållandena i den indelta armén identifierade dem som 
en viktig faktor. Detta skall: ”[…] betydligen bidragit till boställens vanvård och 
försämring och hvaribland den af täta ombyten af boställsinnehafvare, särdeles i 
de lägre graderne, icke varit den minst vållande […]”.31 

 Som tidigare framgått i diskussionerna av uppskattningen av boställenas av-
kastning vid Älvsborgs regemente, påpekades svårigheten att förena tjänsten 
med boställenas drift under löntagarens överinseende. Ökade tjänsteåligganden, 
exempelvis på grund av beväringsreformens genomförande under 1810-talet, 
skulle således också kunna ha medfört mindre tid för boställenas drift. Utrym-
met för bruk i löntagarens regi bör därmed snarare ha minskat än ökat under 
undersökningsperiodens slutskede. 

Utöver detta genomfördes även institutionella åtgärder från och med 1800-
talets första år. Wirilander menar att de ibland täta ombytena av löntagare var 
till men för boställenas skötsel även då de var utarrenderade. Detta eftersom det 
med arrendatorn uppgjorda arrendet miste sin giltighet då en ny löntagare till-
trädde. Inte sällan, menar han, råkade boställena därför i vanhävd. År 1805 in-
leddes därför ett försök i den indelta armén med avsikten att arrendera ut de 
subalterna officerarnas boställen och i stället låta arrendeinkomsterna utgöra en 
del av deras lön.32 Detta genomfördes genom auktionsförfarande i landshöv-
dingen regi och arrendena tecknades genom Krigskollegium efter det att rege-
mentschefen godkänt arrendesummornas storlek.33 Reformen kan betecknas 
som en förelöpare till 1833 års lönereglering, efter vars genomförande en del bo-

                                                      
30 Det fanns flera olika anledningar till att officerare under 1700-talet kunde ingå tjänste- och 

indelningsbyten med varandra. Ett av dem hängde samman med ackordssystemet. Systemet inne-
bar att en befordran var förbunden med en summa pengar som steg ju högre upp i hierarkin offi-
ceren kom. Om en officer av någon anledning hamnade på obestånd, kunde ett sätt att ordna upp 
ekonomin vara att ”degradera” sig själv, löjtnanten bytte plats med en fänrik som då också beta-
lade löjtanten en summa pengar för hans beställning. För ackordssystemet, se Thisner, 2007, s. 
119–163. Andra skäl kunde vara mer praktiska, till exempel om det ena fänriksbostället låg bättre 
till, såsom närmare de egna ägorna än det andra, varför ett indelningsbyte kunde övervägas. Där-
utöver kan skäl som sammanhängde med patron-klient systemen inom krigsmakten också ha varit 
en faktor. En officer vid ett regemente kunde av sådana skäl byta motsvarande position med an-
nan för att hamna i ett förband där han uppfattade att han låg bättre till hos regementschefen. 
För patron-klientsystemet i krigsmakten, se Thisner, 2007, s. 261–307. 

31 KrA, Kommittéer och kommissioner 1694–1929. Löneregleringskommittén 1830 II, Cirku-
laire angående Lönereglering för Indelta Armén, Stockholms slott 1833-02-02, s. 39.  

32 Wirilander, 1964, s. 79. 
33 Gabrielsson, 2001, s. 34. 
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ställen fortsättningsvis skulle arrenderas ut permanent. I och med reformen blev 
arrendena reglerade i förordningar och kontrakten fick ett mer standardiserat 
utseende.34 En fråga blir då om denna institutionella förändring fick något ge-
nomslag i driftsmönstren under slutet av undersökningsperioden. Därmed är 
det på sin plats att redovisa resultaten. Inledningsvis behandlas förhållandena 
vid Upplands regementes 28 officersboställen. 

Boställsdriften vid Upplands regemente 1721–1833 

Undersökningsperioden har delats in i sju fjorton år långa perioder och en sista 
som är femton år lång. Varje period omfattar således 392 brukarår (28 boställen 
x 14 år), medan den sista utgörs av 420 år. Därefter har den relativa fördelning-
en av de olika driftsformerna inom respektive period beräknats. I diagram 5:2 
visas det allmänna brukarmönstret. 

Diagram 5:2. Driftsformernas utbredning vid Upplands regementes 28 
officersboställen 1721–1833 
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Källa: Databasen Upplands regemente 1721–1833. 

Som framgår av diagram 5:2 var arrenden den enskilt vanligaste driftsformen vid 
Upplands regementes officersboställen. Redan från undersökningsperiodens bör-
jan drevs boställena till omkring 60 procent genom arrendeförfarande vilket un-
der slutet av perioden kom att öka till mellan 80 och 90 procent. Arrendena 
ökade under de sista tre decennierna huvudsakligen på hälftenbrukets bekostnad. 

                                                      
34 Arrendekontrakt från 1700-talet är som nämnts mycket sparsamt bevarade, i synnerhet i 

jämförelse med perioden efter 1805 då de förekommer i sådan mängd att mer systematiska under-
sökningar kan göras. 
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Tydligt är också att tillbakagången av löntagardrivna boställen inleddes långt tidi-
gare, från redan beskedliga nivåer. En slutsats som därutöver kan dras är att bo-
ställena i Uppland varit ute på jordmarknaden tidigt. 

Jag har antagit att den agrara revolutionen underlättade rekryteringen av bo-
ställsarrendatorer, inte minst genom framväxten av en jordmarknad och att bo-
ställsdrift genom arrendeförfarande därmed skulle ha blivit vanligare med tiden.35 
Som driftsform betraktad tycks emellertid utbredningen av arrenden i sig säga 
ganska lite om jordbrukets strukturella omvandling; de har faktiskt varit förhål-
landevis vanliga hela tiden, även om de på slutet av perioden ytterligare ökade. 
Denna ytterligare ökning under slutet av undersökningsperioden förefaller ha sin 
grund i institutionella arrangemang, närmare bestämt 1805 års arrendeordning. 
Däremot säger inte diagramet något om arrendenas kvalitativa förändring, vilket 
skall beröras närmare senare i detta kapitel. 

Som tidigare nämnts disponerade olika kategorier officerare sina boställen 
olika länge. Boställen för subalterna officerare hade en större omsättning av in-
nehavare än kaptensindelningarna. Frågan är då om detta förhållande spelat 
någon roll för valet att arrendera ut boställena i stället för att driva dem själv. 

Faktum är att det förefaller finnas visst fog för ett sådant antagande. De 
sammanlagt 16 fänriks- och löjtnantsboställena var under den 113 år långa 
undersökningsperioden utarrenderade i snitt under närmare 81 år, 71 procent av 
undersökningsperiodens totala brukarår. De fem ordinarie kaptensboställena var 
som jämförelse utarrenderade under närmare 55 brukarår, vilket motsvarade 
närmare hälften av brukaråren.36 Resultatet pekar på att Ulvängs förmodan om 
att lägre officerare själva brukat sina boställen i högre utsträckning än högre 
rankade inte tycks få något stöd. Den stora majoriteten officerare på indelt stat 
– nämligen de lägre – var i stället den grupp som i högst utsträckning varit be-
nägna att upplåta sina boställen på arrende. 

De flesta arrendatorer var bönder, men långt ifrån alla hade en hemvist i bon-
deståndet. Åtminstone en tredjedel av dem var ståndspersoner.37 Detta måste 
rimligen betraktas som en överrepresentation, givet samhällets sociala samman-
sättning i övrigt. Kvinnliga arrendatorer förekom i förhållandevis begränsad ut-
sträckning; vanligen rörde det sig om änkan till en arrendator som drivit bostället 
vidare ett par år innan en ny arrendator eller hälftenbrukare tog över driften. Det 
fanns emellertid också undantag, varav Hans Erssons änka är det mest slående 
exemplet. Med början under 1750-talet och under en period av över 20 år drev 
hon tillsammans med Hans Hansson överstelöjtnantens kaptenskap Edeby. De 

                                                      
35 Thisner, 2007, s. 88. 
36 Databasen Upplands regemente 1721–1833. Uppgifterna rör arrenden, varvid driftsformen 

hälftenbruk alltså inte räknats in. 
37 Som ståndsperson avses här individer med en annan ståndstillhörighet än bondeståndet. 

Som ståndspersoner har även individer räknats som har en titel, oavsett om denna är uppförd på 
den officiella rangordningen eller ej. Definitionen är därmed förhållandevis vid. 
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drev hälften av bostället vardera.38 Även Mats Olssons änka kunde uppvisa en 
påfallande lång arrendetid. Från och med 1777 drev hon tillsammans med sin 
framlidne makes kompanjon, Nils Ersson, överstens kaptenskap Dräggesta vidare 
under en period av 11 år.39  

Om fokus i stället riktas mot de driftsformer i vilka indelningshavarna var mer 
direkt involverade, nämligen i de fall där bostället brukades i löntagarens egen regi 
och de år då boställena drevs genom hälftenbruk, kan konstateras att dessa drifts-
former sammantaget utgjorde mellan 30 och 40 procent av brukaråren under pe-
riodens huvuddel, för att under periodens sista två decennier kraftigt minska. 
Under 1810-talet sjönk förekomsten av hälftenbruk kraftigt för att sedan helt för-
svinna, tillsynes helt utkonkurrerat av arrendedriften. En anledning bakom detta 
skulle som nämnts arrendeinstitutets formalisering vid sekelskiftet 1800 kunna ha 
varit. Officerarnas benägenhet att själva driva sina boställen förefaller ha varit som 
störst under 1720- till 1740-talet, då omkring 30 procent av brukaråren uppvi-
sade boställen som drevs av löntagaren, med andra ord i paritet med de uppgif-
ter Wirilander angett för Österbottens regementes boställen under sent 1760-tal 
och i slutet på 1780-talet. Efter 1740-talet sjönk sedan benägenheten att driva 
boställena i egen regi till att ligga omkring 20 procent.40 

I några fall framkommer att löntagarna har drivit boställena själva parallellt 
med att de varit jordbesuttna privat. Ett sådant exempel rör Sten Sture som år 
1808 deltog i kriget i Finland. Han och hans maka hade flera egendomar i Upp-
land, varav Marielund och Krusenberg framstår som de mest betydelsefulla. Av 
allt att döma hade de dock låtit kaptensbostället Dalby fått spela en roll i deras 
godskomplex. I stället för att arrendera ut det, drev Sture det i egen regi genom 
en rättare på Dalby.41 Enligt brevväxlingen med sin hustru, tycks Sture bland 
annat ha använt bostället till bete för får och hästar. Vidare framgår att han ar-
renderat ut delar av Dalbys betesmark för kobete, ett arrende som han till följd 
av befarat höga höpriser funderade på att säga upp.42  

I andra fall förefaller boställenas lägen ha spelat en central roll för i övrigt be-
suttna arrendatorers överväganden, närmare bestämt som ett slags komplement 
till den egna gården. Så kom efter Stures tid på Dalby, gården i stället att mellan 
1811 och 1814 arrenderas av ryttmästare Wattrang som huserade på det närbe-

                                                      
38 Databasen Upplands regemente 1721–1733, överstelöjtnantens kaptenskap Edeby, Torsvi 

socken 1753–1777. Möjligen har Hans Hansson varit den brukande änkans son, vilket därmed 
skulle innebära att arrendet hållits inom familjen. 

39 Databasen Upplands regemente 1721–1833, överstens kaptenskap Dräggesta, Vallby sock-
en 1777–1787. 

40 Undantaget är perioden 1791–1804 i diagram 5:2, då benägenheten att löntagaren själv bru-
kade sina boställen temporärt ökade något. 

41 Databasen Upplands regemente 1721–1833, Dalby gård, Dalby socken, 1802–1810. 
42 KrA, Krigshandlingar 1808–1809. Relationer. Vol. 261. Sten Stures brev till hans fru Char-

lotta Ingelotz, brev nummer 13 (daterat Ojala 1808-10-15), 14 (daterat Ojala 1808-10-18), 16 (daterat 
Ojala 1808-10-24), 26 (daterat Raumo 1808-12-07). 
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lägna Hammarskog.43 Regementskvartermästarbostället Bodarna är också ett 
gott exempel på ett boställe som ofta brukades under en annan gård. I Bodarnas 
fall var det granngården Finstaholms säteri som i olika omgångar arrenderade 
Bodarna. Under perioden 1745–1751 stod exempelvis Lars Åström på säteriet 
upptagen som boställsarrendator. År 1809 dyker Finstaholms dåvarande ägare, 
en överste Frölich, upp som arrendator. Han arrenderade Bodarna fram till år 
1831 då Finstaholm fick en ny ägare, nämligen ryttmästare Tersmeden, som utö-
ver säteriet också tog över arrendet.44 

Hur såg då driften ut vid en närmare undersökning? Förekom det några kva-
litativa förändringar över tid? Detta kan kommas åt genom att analysera materi-
alet efter brukarperioder. Med brukarperiod menas här en period då bostället 
drevs av samma person på samma sätt. Om en hypotetisk Nils Ersson arrende-
rade ett boställe i fem år, drev det på hälftenbruk i två år och därefter arrende-
rade det i ytterligare tre år, motsvarar därmed Nils Erssons verksamhet med 
detta sätt att hantera materialet, tre olika brukarperioder. Om två personer till-
sammans drev ett boställe har detta räknats som två brukarperioder, en för var-
dera brukaren. För att definiera en brukarperiod krävs därutöver en tydlig bör-
jan och ett tydligt slut som båda befinner sig inom undersökningsperioden. I 
praktiken måste verksamheten ha påbörjats efter år 1721 och avslutats före 1833 
för att kunna räknas som en brukarperiod med en fastställd längd. Om den på-
börjades innan 1721 eller avslutades efter 1833 låter sig ju detta inte göras. Med 
detta sätt att närma sig materialet kan konstateras att totalt 521 brukarperioder 
utgjordes av arrenden, 157 av hälftenbruk, medan drift i löntagarens egen regi 
motsvarade 136 brukarperioder. Brukarperioderna har nedan delats in i tre olika 
löptidsklasser, 1–3 år, 4–6 år och en period omfattande sju år eller längre. För-
delningen dem emellan visas i diagram 5:3. 

                                                      
43 Databasen Upplands regemente 1721–1833, Dalby gård, Dalby socken, 1811–1814. 
44 Databasen Upplands regemente 1721–1833, Regementskvartermästarbostället Bodarna, 

Häggeby socken, 1745–1751, 1809–1833. 
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Diagram 5:3. Brukarperiodernas relativa fördelning på löptider (absoluta tal inom 
parentes) vid Upplands regementes officersboställen 1721–1833 

68%
(351)

15%
(79) 17% 

(91)

57%
(78)

27%
(36) 16%

(22)

75%
(117)

15%
(24) 10%

(16)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-3 år 4-6 år 7- år

Arrende (N=521) Brukar själv (N=136) Hälftenbruk (N=157)

 
Källa: Databasen Upplands regemente 1721–1833. 

Som framgår av diagram 5:3 var de flesta brukarperioder kortare än fyra år. Den 
mindre vanliga formen att löntagaren drev sitt boställe i egen regi är såtillvida 
intressant eftersom de drevs förhållandevis länge, 27 procent av alla sådana 
brukarperioder varade längre än tre år och ytterligare 16 procent av dem sju år 
eller längre. Resultatet kan således tolkas som att en liten andel löntagare i för-
hållandevis hög grad var engagerade i sina boställen. Den stora majoriteten hade 
dem dock förpaktade på andra sätt. 

Frågan är dock huruvida dessa besittningstider skall betecknas som långa eller 
korta. En komparativ möjlighet erbjuds i Magnus Perlestams undersökning av 
böndernas villkor i Ramkvilla socken. Under perioden 1722–1819 var den ge-
nomsnittliga brukartiden på ett hemman 12 år. I omkring hälften av fallen var 
de dock inte längre än fem år.45 Även Jonas Linström har bidragit med uppgif-
ter som kan tjäna som jämförelse. Hans data bygger på förhållandena i 
Björskogs socken i Västmanland och avser perioden 1640–1779. Även om peri-
oden inte riktigt överensstämmer med föreliggande undersöknings är den inte 
desto mindre intressant såtillvida som den är nedbruten på olika typer av bru-
kare. I Lindströms material framkommer att skattebönder och akademibönder 
synes ha haft de mest stabila brukningsförhållandena. Respektive grupp brukade 
sina gårdar i snitt 16 år. Frälseböndernas brukningstider låg i snitt på omkring 
tio år, medan kronoböndernas var omkring åtta år. För boställsbrukarna i sock-
nen var de betydligt kortare. De 68 brukarna av olika slags boställen i socknen 

                                                      
45 Perlestam, 1998, s. 166–167. 
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hade i snitt 4,8 år långa brukningstider.46 Mot bakgrund av dessa resultat före-
faller mönstren för Upplands regemente passa rätt väl in på den struktur som 
Lindström blottlagt. 

Arrendeperioder som var sju år eller längre förtjänar mot bakgrund av dessa 
uppgifter närmare uppmärksamhet. Några boställen uppvisar under undersök-
ningsperioden förhållandevis många sådana långvariga arrendeperioder. Här 
kan förhållandena på överstelöjtnantens kaptenskap Edeby ånyo nämnas som 
exempel. Bostället var under hela undersökningsperioden utarrenderat och hade 
fem sådana långvariga arrenden, varav det längsta var över 30 år långt. 
Överstens kaptenskap Dräggesta var också ständigt utarrenderat och kunde i sin 
brukarlängd ståta med inte mindre än åtta arrenden längre än sex år. Rekordet 
utgjordes här av Hans Erssons arrendeperiod på närmare 40 år, under vilken 
han i olika konstellationer med ett par andra arrendatorer drev bostället.47 

En av anledningarna bakom att just dessa boställen kunde få så långvariga ar-
rendatorer var förmodligen att de var ett slags sidoboställen. Rimligen bör överste-
, överstelöjtnants-, och majorsboställena ha betraktats som huvudboställen för 
dessa löntagare och om de själva engagerade sig i boställets drift, så var det dessa 
gårdar som i första hand kom i fråga. Här finns alltså betydande likheter med det 
av Fredriksson studerade kaptenskapet Vias brukningsförhållanden. Landsberga 
översteboställe var för övrigt ett av de boställen vid Upplands regemente där lön-
tagaren själv engagerat sig i högst utsträckning i boställets drift.48 I likhet med 
Fredrikssons studie av överstebostället vid Närke-Värmlands regemente, var det 
också ståndspersoner som uppträdde som arrendatorer när bostället var utarrende-
rat.49 Arrendatorerna på kaptenskapen hade troligen mer ostörda förhållanden i 
jämförelse med de ordinarie boställena, där bytena av löntagare rimligen blev mer 
märkbara. Inte desto mindre fanns det även sådana boställen som ofta var utar-
renderade under längre tidsperioder. Fänriksbostället Vida i Tierps socken var ett 
sådant exempel. Även detta boställe drevs under i princip hela undersökningspe-
rioden genom arrendeförfarande, med undantag för fyra kortare brukningspe-
rioder då det drevs genom hälftenbruk. Hela nio arrendeperioder var längre än sju 
år, varav den längsta varade i 30 år.50 

                                                      
46 Lindström, 2014, s. 67. 
47 Databasen Upplands regemente 1721–1833, överstelöjtnantens kaptenskap Edeby, Torsvi 

socken och kaptenskapet Dräggesta, Vallby socken. 
48 Ulväng tolkade löntagarnas engagemang på sådana boställen som låg, vilket ju i absoluta ter-

mer är riktigt. I jämförelse med förhållandena på regementets övriga officersboställen måste lönta-
garna på Landsbergas engagemang däremot snarast betraktas som hög. 

49 Databasen Upplands regemente 1721–1833, överstebostället Landsberga, Biskopskulla socken. 
Under något mer än 40 % av undersökningsperiodens driftsår var bostället drivet av indelningsha-
varna själva, vilket givet förhållandena vid regementes övriga officersboställen var en hög siffra. För 
förhållandena vid Närke-Värmlands översteboställe, se Fredriksson, 1997, s. 25–29. 

50 Databasen Upplands regemente 1721–1833, fänriksbostället Vida, Tierps socken. 
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Förhållandena mellan boställsinnehavarna och arrendatorerna framstod inte 
alltid som harmoniska, i synnerhet då löntagaren själv bebodde bostället. Ett 
exempel på detta, såväl som att arrendatorers besittningsrätt kunde vara osäker, 
lämnas i mantalslängderna för Läby socken, närmare bestämt för kaptensbostäl-
let Håmö. Håmö bestod av ett och tre åttondels mantal säterijord samt Nåsten, 
en brukningsenhet bestående av ett kvartsmantal kronojord. Under en serie av 
år hade Erik Larsson arrenderat Nåsten, medan major Blosenheim huvudsaklig-
en hade drivit Håmö med eget folk. År 1731 ersattes emellertid Erik Larsson av 
Mats Danielsson. Danielssons tid på Nåsten blev kort. Redan 1732 uppges i 
mantalslängden att han blivit ”avsatt ifrån hemmanet”. I stället brukade nu An-
ders Persson gården. Persson blev till skillnad från sin företrädare mer långvarig 
på Nåsten, nämligen fram till 1738, då han i sin tur blev avsatt av den dåvarande 
boställsinnehavaren Adam von Mansbach. År 1738 hade von Mansbach brukat 
Håmö tillsammans med en viss Nils Dalman, men efter det att Persson avsatts, 
tog han själv över Nåsten och arrenderade ut Håmö helt och hållet till bonden 
Jan Thomsson.51 

Avsättandet av åbor var relativt ovanligt, åtminstone enligt det intryck som 
mantalslängderna ger, och en förutsättning för denna typ av mer direkta ingri-
panden från indelningshavarnas sida var rimligen att de personligen var nå-
gorlunda närvarande. Som framgått tycks officerarnas ofta ha varit frånvarande 
som brukare, något som med tiden dessutom blev än mer vanligt. 

Vid ett par enstaka tillfällen i materialet framskymtar också ett socialt kodat 
språkbruk med tydliga konnotationer av underordning. Så anges exempelvis i 
mantalslängderna för åren 1748 och 1749 att löjtnanten Anders Koskull med 
hushållerska var skrivna på löjtnantsbostället Skuttunge samt ”dess bonde” Erik 
Persson. Av sammanhanget framgår att Erik Persson förefaller ha drivit det på 
ett sätt som mest liknar ett arrendeförfarande. Åren 1750–1752 huserade alltjämt 
löjtnanten Koskull på bostället, men under denna period var det i stället Erik 
Hansson som fick vara löjtnantens bonde. Därefter drev Koskull själv sitt bo-
ställe i två år.52 Även på fänriksbostället Visteby finns exempel på ett sådant 
språk. Fänrik Hård var då skriven på bostället, men av allt att döma var det 
”dess bonde” Erik Jansson som åren 1754 och 1756 arrenderade det.53 

En fråga av intresse är då om någon förändring inträffat och hur länge bruk-
ningsperioderna i snitt varade. De anförda arrendeperioderna på 30 till 40 år var 
ju några av extremfallen och Blosenheims och von Mansbachs avsättningsoperat-
ioner förefaller trots allt ha varit ovanliga händelser. I tabell 5:1 visas medelläng-

                                                      
51 Databasen Upplands regemente 1721–1833, kaptensbostället Håmö med Nåsten, Läby socken, 

1721–1740. De närmare orsakerna bakom avsättningarna är inte kända för denna undersökning. 
52 Databasen Upplands regemente 1721–1833, löjtnantsbostället Skuttunge, Skuttunge sock-

en, 1748–1754. 
53 År 1755 brukade Hård och Jansson bostället genom hälftenbruk, varvid Janssons genitiv-

markering försvunnit, Databasen Upplands regemente 1721–1833, fänriksbostället Visteby, Rasbo 
socken, 1754–1756. 
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derna för olika driftsformer, dels för hela den undersökta perioden, dels uppde-
lade på en tidig fas, sträckande sig fram till 1780 och en sen, gällande 1781–1833.54 

Tabell 5:1. Medelbrukningstid (år, aritmetiskt medelvärde) fördelad över 
driftsformerna arrende, hälftenbruk och drift i löntagarens egen regi vid Upplands 
regemente 1721–1833 

Driftsform 1721–1833 1721–1780 1781–1833 Förändring 

Brukar i egen regi 3,8 (N=136) 3,6 (87) 4,1 (49) +14 % 

Hälftenbruk 3,0 (N=157) 2,8 (117) 3,7 (40) +32 % 

Arrende 4,2 (N=521) 3,8 (308) 4,7 (213) +24 % 

Källa: Databasen Upplands regemente 1721–1833. 

Som framgår av tabell 5:1 ökade samtliga brukares genomsnittliga besittningsti-
der, oavsett driftsform. Mest ökade de för hälftenbrukarna, även om driftsfor-
men som sådan var på tillbakagång. Om de arrendeperioder, som börjat löpa 
före 1833 men ännu inte hunnit avslutats då undersökningen nått sitt slut skär-
skådas, kan konstateras att medellöptiden på dem var så hög som 7,6 år.55 Detta 
bör rimligen kunna förklaras med att regleringen av boställsarrendena med det 
uttalade syftet att få långa arrenden till stånd börjat ge effekt. Arrendenas löpti-
der ökade således under perioden 1781–1833 för att därefter, av allt att döma, 
ytterligare stiga. Den viktigaste slutsatsen är således att arrendena kvalitativt 
förändrades såtillvida att de blev mer vanligen förekommande från en förvisso 
redan hög nivå. Därutöver löpte de över längre tid. Arrendatorernas besittnings-
rätt förefaller därmed ha stärkts under slutet av undersökningsperioden. 

De mönster undersökningen blottlagt ligger väl i linje med Lindströms pre-
senterade resultat från Björskogs socken i Västmanland. I jämförelse med andra 
grupper hade boställsbrukarna i Björskog förhållandevis korta brukningstider. 
Villkoren för boställsarrendatorerna vid Upplands regemente tycks således passa 
väl in i andra iakttagna mönster i Mälardalen. Orsakerna bakom dessa villkor 
bör sammanhänga med att arrendekontrakten, som Wirilander påpekat, upp-
hörde att gälla då en ny löntagare tillträdde. Växlingar av innehavare skedde i 
synnerhet för de subalterna officerarnas indelningar dessutom ganska ofta. 

                                                      
54 Samma brukarperioder har använts som i diagram 5:3. I de fall brukarperioderna löpt över 

gränsen 1780 har brukarperiodens tillhörighet bestämts efter i vilket tidsspann huvuddelen av 
brukarperiodens år var förlagda till. Därefter har deras genomsnittliga löptider beräknats. 

55 Databasen Upplands regemente 1721–1833. Uppgiften bygger på 25 år 1833 ännu inte avslu-
tade arrendeperioder. 
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Boställsdriften vid Västerbottens regemente 1770–1833 

Diagram 5:4 visar det generella brukarmönstret vid närmare hälften av Väster-
bottens regementes officersindelningar från och med den tidpunkt då officers-
indelningarna blivit kompletta med boställen. 

Diagram 5:4. Driftsformernas utbredning vid 13 av Västerbottens regementes 
officersboställen 1770–1833 
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Källa: Databasen Västerbottens regemente 1770–1833. 

Som framgår av diagram 5:4 uppvisade Västerbottens regementes brukarmönster 
radikalt avvikande drag i jämförelse med Upplands regemente. Det mest i ögo-
nenfallande är den höga grad i vilken löntagarna själva drev sina boställen. En 
annan skillnad är att hälftenbruk här var betydligt mer ovanligt. Det näst vanlig-
aste sättet att driva boställen på var genom arrenden. Som framgår inleds perioden 
med att arrenden under perioden 1770–1785 motsvarade omkring 30 procent av 
brukaråren för att sedan minska med tio procentenheter. Under perioden 1818–
1833 fördubblades sedan arrendenas utbredning till omkring 40 procent. Den 
första periodens något högre utbredning av arrenden skulle åtminstone till del 
kunna förklaras med att några av de nyligen anskaffade boställena då fortfarande 
drevs av sina gamla ägare. Liksom vid Upplands regemente kan konstateras att 
benägenheten att arrendera ut boställena var störst vid fänriks- och löjtnanatsbo-
ställena. I snitt var de åtta i studien ingående boställena av den typen vid Väster-
bottens regemente utarrenderade under närmare 23 av undersökningsperioden 64 
år. Motsvarande uppgift för de fyra undersökta kaptensboställena låg på omkring 
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elva år.56 Även om arrenden var betydligt mer ovanliga vid Västerbottens rege-
mente i jämförelse med Upplands, så delade regementena åtminstone denna 
strukturella likhet. Hur ter sig då underlaget om det analyseras utifrån brukarpe-
rioder på samma sätt som gjorts för Upplands regemente? 

Diagram 5:5. Brukarperiodernas relativa fördelning på löptider (absoluta tal inom 
parentes) vid 13 av Västerbottens regementes officersboställen 1770–1833 
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Källa: Databasen Västerbottens regemente 1770–1833. 
Anm.: Hälftenbruket vid dessa officersboställen utgjordes av endast tre brukarperioder om var-
dera två år. 

Till skillnad från Upplands regemente var andelen kortvariga arrenden högre i det 
material som fått representera Västerbottens regemente. Vid Upplands regemente 
var 68 procent av arrendeperioderna 1–3 år långa, att jämföra med 82 procent vid 
Västerbottens regemente. Vid Upplands regemente var 17 procent av arrendeperi-
oderna sju år eller längre. Motsvarande siffra för Västerbottens regemente, eller 
åtminstone de 13 boställen som här fått representera regementet, var 4 procent.57 
Här har av allt att döma 1805 års arrendereform inte fått någon tydlig effekt. För-
klaringen bakom detta bör kunna sökas i hur jordmarknaden i området såg ut; 
det har förmodligen varit svårt att hitta arrendatorer, men det kan givetvis inte 
heller uteslutas att löntagarna själva faktiskt behövt sina boställen i högre ut-
sträckning än i Uppland. 

Ytterligare skillnader framkommer när de genomsnittliga löptiderna jämförs. 
Den komparation som i sammanhanget är lämpligast att göra är mellan Väster-
bottens regementes underlag och perioden 1781–1833 för Upplands regementes 

                                                      
56 Databasen Västerbottens regemente 1770–1833. 
57 För detta se diagram 5:3 och 5:5. 
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vidkommande. Vid Västerbottens regemente var det aritmetiska medelvärdet 
för arrendeperioderna 2,2, respektive 5,4 år då det brukades i löntagarens egen 
regi.58 Vid Upplands regemente var de vid ungefärligen samma period 4,7 år för 
arrendeperioderna och 4,1 år då de brukades i egen regi. Om de löpande arren-
den som ännu inte avslutats 1833 vid Västerbottens regemente studeras, kan 
konstateras att dessa förvisso ökat något; nämligen till tre år.59 Vid Upplands 
regemente låg de som framgått på 7,6 år. Tydligt är således att arrendeinstitutet 
fungerat på olika sätt vid de båda förbanden. 

En ledtråd som kan förklara olikheterna mellan förbanden kan man få om 
arrendatorerna vid Västerbottens regemente studeras närmare. Omkring 
70 procent av dem var nämligen själva officerare vid regementet. Vanligen var 
dessa löntagare som tidigare drivit bostället, men som sedan stannat kvar ytter-
ligare ett par år efter sin befordran.60 Paradoxalt nog är dessa ”övergångsarren-
den” ett uttryck för att lönesystemet fungerade någorlunda i enlighet med ur-
sprungsintentionerna. När löntagarna väl arbetat in sig på sina boställen var det 
givetvis svårare att lämna dem i brådrasket än om de, som ofta var fallet vid 
Upplands regemente, var utarrenderade. 

En anledning bakom skillnaderna skulle kunna tänkas härröra från de båda 
regionernas socio-geografiska läge. Tidigare studier av officerarna vid Upp-
lands regemente har visat att de var män med andra intäktskällor än sina löne-
inkomster som officerare. De flesta förefaller i stor utsträckning ha ägt jord i 
en eller annan form.61 Rimligen har dessa egendomar ägnats den primära 
uppmärksamheten, varvid boställena för mången upplandsofficer var att se 
som ett sidoåtagande. Det finns i och för sig ingenting som skulle motsäga att 
även Västerbottens officerare var jordbesuttna, men i sådana fall bör många av 
dem haft egendomarna på betydligt längre avstånd ifrån regementet. Det var 
trots allt skillnad på att äga jord i ett annat härad och att göra det i en annan 
landsända. Det kan inte heller uteslutas att besuttenhetsgraden var lägre för 
Västerbottens regementes officerare generellt. 

En minst lika trolig förklaring skulle dock kunna sökas i jordmarknaden. 
Som tidigare framgått var arbetskraften dyr i Västerbotten eftersom befolkning-
en var liten i förhållande till ytan. Därutöver stod också andra binäringar till 
buds i en utsträckning som inte var fallet i Uppland. Uppland var något av dess 
motsats; specialiseringen på spannmålsproduktion hade lett till problem med 
obalanser mellan åkermark och fodermark åtminstone sedan 1760-talet.62 Rim-
ligen var det därför också svårare för officerarna i Väster- och Norrbotten att få 
arrendatorer som inte lade några skambud. 

                                                      
58 Databasen Västerbottens regemente 1770–1833. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Thisner, 2007, s. 184–186. 
62 För detta se kapitel 2. 
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Det viktigaste resultatet i komparativt ljus rör det faktum att västerbottensof-
ficerarna i långt högre utsträckning än de uppländska drev sina boställen i egen 
regi, medan arrendeförfarande var det vanligaste sättet i Uppland. Den mest 
centrala förändringen var att arrendeperioderna, i synnerhet vid Upplands re-
gemente, blev längre. En annan fråga rörde huruvida löntagarnas dispositionstid 
spelat någon roll för hur boställena drevs. Korta innehavartider har antagits be-
främja valet att arrendera ut boställena i stället för att driva dem själv. Detta har 
kunnat bekräftas. Löjtnants- och fänriksboställen, där omsättningen på lönta-
gare var stor, var i högre utsträckning utarrenderade i jämförelse med kaptens-
boställena där löntagarna byttes mer sällan. 

Med detta sagt drivs nu undersökningen vidare och inriktas mot arrende-
summorna under slutet av perioden. En sådan analys ger inte minst ytterligare 
insikter i boställenas förändrade avkastningsmönster, men även inblickar i ar-
rendatorernas villkor under den period då arrendena reglerats. 

Arrendesummorna vid 1800-talets början: rimliga arrenden 
eller rovdrift? 

Tidigare har diskuterats att boställsarrendena formaliserades 1805. Grunden för 
detta utgjordes av en kungörelse som rörde bortarrenderandet av kungs- och 
kungsladugårdar, given i december 1799. Den senaste förordningen på området 
innan 1799 års kungörelse anges ha givits på 1760-talet. Anledningen ansågs vara 
att kronan led betydande ekonomisk förlust med det gamla regelverket. Detta 
eftersom gårdarna: 

[…] af hwilka de fleste äro skattlagde efter ägor, som woro i häfd wid slutet 
af förra eller början och medlet af detta århundrade, och at alt skäl är til 
förmoda, at den allmänna förbättring, Lantbruket under de senast förflutne 
20 à 30 åren wunnit, äfwen redan sträckt sig til dessa Gårdar, och än mera 
förökat deras afkastning.63 

Citatet visar att den produktionsökning som kan förknippas med den agrara revo-
lutionen medförde ett behov att ompröva institutionella arrangemang. Därutöver 
belyser citatet tidpunkten för när man menade att denna förändring mer allmänt 
börjat göra sig gällande, nämligen från och med 1770- eller 1780-talet. Dessa för-
ändringar torde på intet sätt ha varit inskränkta till kungsgårdarna. Fredriksson 
noterar exempelvis att arealen, såväl vid kaptenskapet Via som vid överstebostället 
Åkesberg fördubblades från 1700-talets början till 1800-talets mitt.64 

                                                      
63 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse Angående Det, som bör i akt tagas wid bort-arrenderandet af 

de kongs- och kongs-Ladugårdar, som antingen redan äro, eller hädanefter blifwa lediga, Stockholms 
slott 1799-12-17. 

64 Fredriksson, 1997, s. 29. 
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Grundskattesystemets försämrade förmåga att tillgodogöra sig överskottet kunde 
staten inte utan vidare göra något åt – däremot kunde kronan justera räntan på de 
gårdar som den förfogade över. Förordningen gällde alltså arrenden av kungsgårdar 
och inte specifikt militära boställen. Kungörelsen anpassades däremot för boställsar-
renden och ibland hänvisas explicit till den i arrendekontrakten.65 

En av de omständigheter som förordningen sökte reglera var arrendenas in-
flationsskydd, något som var av nöden då de var tänkta att löpa på 30 år. Den 
långa arrendetiden motiverades även med att arrendatorerna skulle kunna dra 
nytta av gjorda uppodlingar och förbättringar på gårdarna. Arrendesumman 
skulle därmed vara densamma, oavsett om priserna steg eller inte. I förordning-
en konstaterades att åkerbruket var den huvudsakliga inkomstkällan vid kungs-
gårdarna. Problemet med inflationsskyddet löstes därför genom att bestämma 
arrendet till en viss mängd spannmål som var avhängig av gårdens storlek, när-
mare bestämt en tunna spannmål, hälften korn och hälften råg, av gårdens hela 
öppna åkerareal eller två tunnor av den årligen besådda jorden för kungsgårdar 
belägna i Uppsala, Stockholms, Nyköpings, Västerås, Linköpings, Åbos och 
Kalmar stift. För gårdar belägna i övriga stift var relationerna i stället 0,75, re-
spektive 1,5 tunna spannmål. Spannmålsarrendet kunde sedan betalas in natura 
eller i pengar efter markegången. På så sätt utgjorde arrangemanget ett skydd 
både för kronan och för arrendatorerna. Däremot skulle ladugården och andra 
under arrendet hörande förmåner som inte utgjordes av åkermark betalas ge-
nom ett kontantarrende. Summan skulle fastställas genom ett auktionsförfa-
rande. I kungörelsen specificerades också att arrendatorn lagenligt skulle hävda 
markerna och underhålla gårdens byggnader. Han var därutöver ansvarig för 
pålagor och utgifter kopplade till fastigheten. Arrendatorn var uttryckligen för-
bjuden att sälja skog. Ytterligare en aspekt som regleras rörde de till kungsgår-
darna hörande dagsverkena. De innefattades inte i arrendet, men om de befanns 
oumbärliga, fick arrendatorn använda ett överenskommet antal sådana, mot det 
att han ersatte kronan för dem efter markegången.66 

Den viktigaste förändringen som 1805 års arrendeordning innebar var att ar-
rendets miniminivå fastställdes. I Uppland där tvåsäde fortfarande användes och 
där korntalet låg på omkring fem, innebar detta att omkring 40 procent av 
spannmålsavkastningen utgjorde arrendets minimisumma. Utöver detta gjordes 
det överskjutande beloppet till en fråga om vad arrendatorerna var villiga att 
bjuda på en auktion. 

                                                      
65 Se exempelvis KrA, Upplands regemente. Regementsskrivarekontoret II. Rullor och Liggare. 

Arrendekontrakt 1799–1834. Fänriksbostället Krogsta, kontrakt undertecknat 1810-03-01. 
66 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse Angående Det, som bör i akt tagas wid bort-arrenderandet af 

de kongs- och kongs-Ladugårdar, som antingen redan äro, eller hädanefter blifwa lediga, Stockholms 
slott 1799-12-17. Arrendetiden specificeras i punkt 1 och spannmålsarrendets storlek fastläggs i 
punkt 2, medan skyldigheten att underhålla byggnader samt åvilande onera och avgifter till präs-
terskapet framgår av punkt 5. Förbudet att sälja timmer framgår under punkt 11. 
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Arrendekontrakten för boställen var från och med cirka 1810 förtryckta och 
följde ganska väl 1799 års förordning till innehållet. Däremot gjordes det några 
justeringar. I de på 1799 års förordning modellerade kontrakten för boställsarren-
den stadgades att gårdarna skulle hävdas i enlighet med de förordningar som i 
övrigt gällde boställen, något som var en anpassning till arrendeobjektet. Vidare 
förefaller det som om kraven på säkerhet var högre för boställsarrendatorer som 
behövde ha två borgensmän som skulle säkerställa att arrendet kunde betalas även 
om denne råkade på obestånd. Detta var en garant för att löntagaren skulle kunna 
få sin lön även om arrendatorn inte kunde fullgöra sina skyldigheter.67 

Hur såg då arrendesummorna ut vid en jämförelse med boställenas ursprunglig-
en bedömda avkastning? Nedan redovisas de genomsnittliga arrendesummorna, 
uppdelade på de medelvärden som spannmåls- respektive kontantarrendena mot-
svarade. Summorna jämförs med boställenas jordeboksförda ränta uttryckt i de rå-
dande markegångsvärdena. Uppgifterna bygger på de löpande arrendena vid Upp-
lands regemente år 1827 som uppgivits i boställsuppskattningskommitténs samman-
ställning.68 De utarrenderade boställena redovisas efter tre storleksordningar; bostäl-
len mindre än ett mantal, 1 mantal och sådana som låg på 1,5–2 mantal.69 

För det första kan konstateras att arrendesummorna låg väsentligen högre än 
det värde som bäst kan sägas motsvara boställenas ursprungligen bedömda skat-
tekraft nämligen deras boställsräntor uttryckt efter markegångsprisernas medel-
värden för åren 1817–1826. De genomsnittliga arrendena låg omkring fyra 
gånger högre än den genomsnittliga jordeboksräntan på boställen som var 
mindre än ett mantal, medan de vid de övriga kategorierna i genomsnitt var 2,5 
gånger högre. Noterbart är att arrendesummorna för boställen, som var mindre 
än ett mantal, snarare överträffade dem som betalats för ett mantal stora bostäl-
len. Dessa arrenden följde väl 1799 års arrendeförordning.70 

                                                      
67 KrA, Upplands regemente. Regementsskrivarekontoret II. Rullor och Liggare. Arrende-

kontrakt 1799–1834. 
68 Dessa sammanställningar är åtminstone för Upplands regementes del inte kompletta. År 1827 

var 26 officersboställen utarrenderade, Databasen Upplands regemente 1721–1833. I regementes upp-
skattningshandlingar finns 16 arrenden upptagna i sammanställningen och ytterligare några nämns i 
uppskattningsprotokollet. Orsaken bakom bortfallet är okänt för denna undersökning. 

69 I materialet finns inga utarrenderade boställen som var större än ett, men mindre än 1,5 mantal. 
70 Ett boställe hade emellertid faktiskt ett lägre arrende än vad som normerats. Åkerarealen var 

för detta boställe uppgiven till 57 tunnland, medan spannmålsarrendet var 37 tunnor. Det skulle 
således ha varit hela 20 tunnor högre. Däremot var kontantarrendet förhållandevis högt (motsva-
rande omkring 16 tunnor spannmål). Hur dessa sena arrenden förhöll sig till dem som varit rå-
dande under den tidigare delen av perioden är däremot inte känt för denna studie. 
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Diagram 5:6. Genomsnittliga arrendesummor (riksdaler banco) på löpande 
arrenden samt genomsnittlig boställsränta efter markegång och förvandling vid 
Upplands regemente år 1827 

78
113

190

321 293

479

0

200

400

600

Kontantarrende

Spannmålsarrende

Sammanlagda räntan från bostället enligt jordebok efter förvandling
 

Källa: bearbetning av uppgifter ur KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands rege-
mente, bilaga A, samt ”Förteckning uppå medelpriset för ett år, räknat i 10 års tid eller från och 
med 1817 till och med 1827 efter markegångarne i nedannämnde län”. 

De över jordeboksräntan väsentligen högre liggande arrendesummorna kan där-
med sägas spegla något om de möjligheter den produktionsökning som hängde 
samman med den agrara revolutionen medförde. Avsikten bakom de nya ar-
rangemangen var ju också att tillvarata gårdarnas ökande avkastning. Relationerna 
ger därutöver en antydan om vad som skulle kunnat fås av de skattebetalande 
hemmanen om skatterna inte fixerats under slutet av 1600-talet. 

Huruvida de jordeboksförda boställsräntorna tidigare legat till grund för ar-
rendesummorna är okänt för denna undersökning. Som redan diskuterats var 
arrende och ränta inte två begrepp som låg i paritet med varandra. Räntan ska 
snarare ses som arrende plus arrendatorns eventuella förtjänst, varför diagram-
mets uppgifter är något missvisande. I själva verket skulle förmodligen ytterli-
gare ett okänt antal riksdaler behövt läggas till arrendesummorna för att bilden 
skulle bli mer rättvisande som mått på produktionsökningarna.71 Emellertid 

                                                      
71 Det finns emellertid goda skäl att vara försiktig med att utifrån dessa relationer dra närmare 

slutsatser om produktionsökningarnas exakta storlek från det att systemet sjösattes under 1600-
talets slut till 1820-talet. Detta inte minst eftersom det bygger på antagandet att jordeböckernas 
bokförda ränta var ett någorlunda precist mått. Det var det med största sannolikhet inte. Som 
framgått i föregående kapitel uppvisade indelningar inom samma lönekategori betydande in-
komstskillnader, skillnader som rimligen inte enbart har haft att göra med lokala variationer i 
produktionsökning, utan också bör ha bottnat i variationer i den ursprungliga värderingen av 
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drevs de flesta boställen genom just arrenden, varför arrendesummorna speglar 
vad löntagarna i den absoluta majoriteten av fallen också fick ut av sina bostäl-
len vid denna tidpunkt. 

Av diagram 5:6 framgår även att arrendenas spannmålskomponent vid de 
uppländska boställena stod för lejonparten av arrendesummorna, något som 
knappast heller är förvånande givet hur arrendena var konstruerade och med 
den uppländska arronderingen i åtanke. 

Skillnaderna blir slående om de löpande arrendena för Västerbottens regemen-
tes boställen närmare undersöks. År 1827 var sju officersboställen utarrenderade 
och samtliga var mindre än ett mantal. Den genomsnittliga arrendesumman för 
dessa uppgick till 69 riksdaler banco, omkring en femtedel av vad motsvarande 
boställsarrenden i samma mantalsklass inbringade i Uppland. Till sin samman-
sättning utgjordes de i långt högre utsträckning av kontantarrenden, närmare be-
stämt till 65 procent.72 Detta sammanhänger till del med att åkerarealen var be-
tydligt mindre, men också med det faktum att den nya arrendeordningen inte ha 
tyckts ha kunnat tillämpas. Detta framgår tydligt om spannmålsarrendena jämförs 
med gårdarnas årligen sådda åkerareal. Inget av arrendena innehöll den mängd 
spannmål som gårdarnas åkerarealer skulle ha betingat enligt 1805 års arrendeord-
ning.73 Detta säger i sin tur något om hur jordmarknaden var beskaffad i Väster-
botten. Villkoren var helt enkelt inte särskilt goda för den som ville arrendera ut 
jord under 1800-talets första decennier. 

Som framgått i föregående kapitel hävdade boställsuppskattningskommittéerna 
vid olika regementen ibland att arrendena var alltför höga.74 Hur såg man då vid 
Upplands regemente på de 16 arrenden som någorlunda väl följde 1799 års för-
ordning och som redovisats i diagram 5:6 ovan? I korthet kan konstateras att 
kommittén menade att sju av dem var för höga.75 Följande formulering som rör 
kaptenskapet Dräggesta är symptomatiskt för flera av utlåtandena ”[…] det be-

                                                                                                                             
boställena. Trenden är inte desto mindre tydlig; boställenas avkastning ökade markant mellan 
1600-talets slut och tidpunkten för Boställsuppskattningskommitténs arbete. 

72 Bearbetning av uppgifter ur KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Västerbottens re-
gemente, bilaga A. Prisuppgifter på spannmålen har hämtats ur uppskattningsprotokoll för Väs-
terbottens regemente, daterat 1830-06-09. För Västerbottens regemente finns inga uppgifter om 
den jordeboksförda boställsräntan, vare sig efter kronovärde eller efter markegång. 

73 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827, Västerbottens regemente, bilaga A. 
74 Av Upplands regementes 28 boställen var 26 av dem utarrenderade eller hade nyligen varit 

det när Boställsuppskattningskommittén år 1827 gjorde sitt uppskattningsarbete. Alla har dock 
inte efterlämnat några uppgifter om arrendesummornas storlek. 

75 Närmare bestämt avsågs kaptensbostället Dräggesta, regementskvartermästarbostället Bo-
darna, kaptenlöjtnantsbostället Jordansbo, samt fänriksboställena Vida, Visteby, Åhl och Öster 
Voxome. Fänriksbostället Visteby hade utöver spannmålsarrendet också ett kontantarrende om 
241 riksdaler, vilket sänktes till 35 riksdaler. För detta se KrA, Boställsuppskattningskommittén 
1827. Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll. I sammanställningen ovan har Vistebys lägre 
kontantarrende fått utgöra grunden för analysen av detta boställes arrendesumma. 



170 

stämda spannmålsarrendet är för högt för att, med bibehållande av boställets be-
höriga skick, i en framtid kunna utgöras[…]”76 

Som redan klarlagts finns det anledning att tolka sådana utsagor med försiktig-
het. Upplands regementes boställsuppskattningskommitté förefaller ju kraftigt 
undervärderat boställenas avkastning i förhållande till dessa löpande och i enlighet 
med förordningarna utformade arrendena. Som framgått ökade arrendenas ge-
nomsnittliga löptid i synnerhet under periodens absoluta slutskede, vilket snarare 
skulle antyda förbättrade förhållanden för arrendatorerna. 

Det finns även andra skäl till att vara försiktig med att i alltför hög grad koppla 
påstådda missförhållanden till arrendesummorna. Till syvende og sidst fanns ju 
här möjligheter för arrendatorerna att göra sig en förtjänst genom underhållsbe-
sparingar. Därutöver kan heller inte utslutas att enstaka arrendatorers problem 
kan ha uppkommit av andra skäl. Även arrendatorer kunde givetvis göra dåliga 
affärer på andra håll som skulle kunna leda till svårigheter att fullgöra sina åtagan-
den gentemot löntagarna. 

En källa som stärker detta resonemang är paradoxalt nog en av boställsupp-
skattningskommittén bifogad skrivelse. Dokumentet är en kopia på en skrivelse 
från dåvarande chefen vid Upplands regemente, Carl Alexander Hård, till stats-
sekreteraren för krigsärenden. Skrivelsen är författad 1825, två år före tidpunkten 
för boställsuppskattningskommitténs arbete. I denna dryftar Hård några av de 
problem han anser föreligga med 1805 års arrendeordning. Han inleder sitt brev 
med att lyfta fram den förväntade fördel som såväl arrendatorer som löntagare 
borde få med de stipulerade trettioåriga arrendena. Närmare bestämt åsyftar han 
att arrendatorerna genom långsiktiga åtaganden skulle vara benägna att lägga 
ned större möda och flit i sina arrendeobjekt. Emellertid utvisade enligt Hård 
erfarenheten något annat. Arrendatorerna var inte alltid särdeles dugliga och 
borgensmännen erbjöd inte heller fullgod säkerhet. Detta ledde ofta till att bo-
ställena råkade i vanhävd och förfall, varvid löntagaren blev lidande. Detta 
skulle däremot inte bli fallet om boställsinnehavaren själv fått hantera boställe-
nas bruk och skötsel, menade Hård.77 Kärnan i Hårds argumentation var alltså 
borgensmännens tvivelaktiga säkerheter som Hård pekade ut som problema-
tiska för löntagarna.78 Det verkligt intressanta är emellertid vad Hård inte säger. 
Hård säger inte att problemen kan härledas till hur arrendena som sådana var 
konstruerade avseende deras kostnad. Boställsuppskattningskommittén bedöm-
de – bara två år senare – på närmare vartannat utarrenderat boställe arrende-
summorna som för höga. 

                                                      
76 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll, 

kaptensbostället Dräggesta. 
77 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands infanteriregemente. Till protokollet 

bilagd skrivelse i avskrift från Carl Alexander Hård, daterad 1825-01-26. 
78 Det finns viss anledning att tro att bristande säkerheter faktiskt kan ha förelegat. När Hård 

skrev sitt brev var Uppland drabbat av dåliga spannmålskonjunkturer efter freden som följde efter 
Napoleonkrigens slut, vilket rimligen bör ha spelat en roll i sammanhanget. 
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Än mer motsägelsefull blir bilden om också generaladjutantens genomlysning 
av arrendesituationen tas med. År 1826 hade nämligen 13 av 25 regementen an-
fört att en eller flera officerare per regemente lidit förluster på grund av utarren-
deringarna, inte minst beroende på nedsatta arrenden. Särskilt utbredda skall 
problemen ha varit vid Första livgrenadjärregementet i Östergötland, Västgöta 
regemente och – märkligt nog – Upplands regemente.79 Året innan ansågs ar-
rendeintäkterna vara för låga för att året efter – enligt Boställsuppskattnings-
kommittén vid Upplands regemente – plötsligt anses vara väl höga. Till skillnad 
från boställsuppskattningskommittén 1827 hade emellertid Hård år 1825 inga 
skäl att försöka dölja en slarvig uppskattning och givetvis finns det anledning att 
misstänka att man av andra skäl 1826 snarare beskrivit arrendeintäkterna som 
låga. Om arrendesummorna var ett problem så tycks det i första hand ha varit 
det för Upplands regementes boställsuppskattningskommitté och inte nödvän-
digtvis för arrendatorerna. 

Var då tillvaron som arrendator på Upplands regementes officersboställen vid 
1800-talets början enbart en solskenshistoria? Försvinner allt i ett moln av käll-
kritik och finns alls inga belägg för arrendatorer som råkat i svårigheter? Jodå, 
sådana fanns faktiskt också. Det finns nämligen några uppgifter att tillgå som 
inte förtecknats i Boställsuppskattningskommitténs tabellariska sammanställ-
ningar, men som däremot omnämns i besiktningsprotokollen. Om dessa grans-
kas tillsammans med bevarade arrendekontrakt och boställenas brukarlängder, 
kan ett korrelat erhållas. Anledningen till att dessa inte fanns med i tabellerna 
var dels att de upphört att gälla 1827, dels att kommittén kort omnämnt dem i 
besiktningsprotokollen med en kommentar om att de måste förhandlas om. 

Ett sådant exempel utgjordes av det två mantal stora majorsbostället Åhl. Av 
uppskattningskommitténs sammanställning framgår att boställets öppna åker-
areal var 48 tunnland.80 Enligt 1799 års förordning skulle således spannmålsar-
rendet ha utgjort 48 tunnor spannmål samt en kontant arrendedel. I kommit-
téns uppskattningsprotokoll sägs emellertid: 

[…] omöjligheten af att nu varande arrendet af 75 tunnor, kan, med bostäl-
lets bestånd i framtiden utgöras, som det var med säkerhet bekant att ar-
rendatorn därå nu står i en betydande skuld till indelningshafvaren förorsa-
kad genom ett öfverdrifvit arrende emot boställets avkastning.81 

Detta arrende låg högre än de summor som förordningarna fastställt, närmare 
bestämt omkring 1,6 gånger högre än det normerade spannmålsarrendet. Arren-
det motsvarade ungefärligen 60 procent av boställets bruttoavkastning av 
spannmål. Någon övrig kontant arrendesumma finns däremot inte angiven. 

                                                      
79 Ericson, 2002, s. 138. 
80 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente. Bilaga A. 
81 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll, 

majorsbostället Åhl. 
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Om enbart det författningsenliga spannmålsarrendet hade betalts utan kontant-
arrende skulle omkring en tredjedel av boställets bruttoproduktion ha behövts 
för att betala arrendet.82 Med dessa uppgifter i åtanke förefaller således arrendet 
ha varit något högt. 

Arrendatorn på Åhl var Olof Ersson som sedan 1807, med undantag för ett 
år, arrenderat bostället. Senast 1829 tillträdde Erik Olsson som arrendator och 
senast då hade Olssons arrende justerats.83 I det arrendekontrakt som år 1839 
började gälla för detta boställe finns nämligen den föregående arrendesumman 
angiven. Denna var satt till 48 tunnor spannmål och en kontantsumma om 121 
riksdaler banco, en nedskrivning som motsvarade omkring tio procentenheter i 
jämförelse med situationen 1827. 1839 års kontrakt tyder dock på att arrendet 
ånyo var på väg att stiga; summan var 48 tunnor spannmål och 264 riksdaler 
banco på ett arrende som skulle löpa till 1869.84  

Den kontanta arrendesumman är av särskilt intresse såtillvida som den säger 
något om marknadsläget. Spannmålsarrendet kunde som framgått betalas an-
tingen i spannmål eller i pengar och var en lösning som syftade till långsiktig 
stabilitet. Kontantarrendet undergrävdes givetvis av inflationsperioder, men ett 
högt kontantarrende måste rimligen också ha varit riskabelt då inflation inte 
förelåg; det måste dessutom erläggas till samma belopp oavsett hur spannmåls-
konjunkturerna såg ut. I majorsbostället Åhls fall var spannmålsarrendet högt, 
varefter det justerades ned och kompletterades med ett kontantarrende som 
därefter steg; år 1839 bör det legat väl i paritet med det ursprungligen för högt 
bedömda arrendebeloppet om 75 tunnor spannmål. Kontantarrendet bestämdes 
genom auktionsförfarande något som rimligen måste tyda på att arrendatorn 
gjort bedömningen att summan var rimlig. 

Ett tydligare exempel på ett boställe med ett högt kontantarrende var fän-
riksbostället Visteby. Bostället hade en öppen åkerareal på 44 tunnland och ar-
rendatorn betalade ett spannmålsarrende på närmare 47 tunnor spannmål. Kon-
tantarrendet uppgick emellertid till hela 246 riksdaler banco. Den sammantagna 
arrendesumman bedömde kommittén såsom varande alltför hög. Kontantar-
rendet justerades därför ned med hela 211 riksdaler (motsvarande närmare 28 
tunnor spannmål enligt då rådande priser) till 35 riksdaler banco.85 Därutöver 
kan kaptenskapet Dräggesta anföras som ett exempel där förutvarande arrenda-
torer haft problem. Den öppna åkerarealen var här 56 tunnland, en areal som 
spannmålsarrendet också speglade. Kontantarrendet var år 1827 blott 12 skilling-

                                                      
82 Beräkningen bygger på att 22 tunnland av den öppna åkerjorden årligen såddes, samt att korn-

talet har var sex. För boställets årligen sådda areal och korntal, se KrA, Boställsuppskattningskom-
mittén. Upplands regemente. Uppskattningsprotokoll, majorsbostället Åhl. 

83 Databasen Upplands regemente 1721–1833, majorsbostället Åhl, Alunda socken, 1807–1829. 
84 KrA, Upplands regemente. Regementsskrivarekontoret II. Rullor och liggare. Arrendekon-

trakt 1762–1849, majorsbostället Åhl. 
85 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente. Bilaga A, samt uppskatt-

ningsprotokoll, fänriksbostället Visteby. 
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ar. Anledningen bakom den låga summan var enligt uppskattningsprotokollet 
att ”åbyggnaden” under förevarande arrendator hade förfallit. För att säkerställa 
att den kunde byggas upp igen hade man gjort nedsättningen.86 År 1816 hade 
nämligen Jonas Jonasson fått arrendera bostället, men bara efter något år hade 
han kommit på obestånd och övergivit det, varför det 1825 utarrenderades till 
Erik Nilsson. Nästa gång gården arrenderades ut var 1842, nämligen till Erik 
Sjöberg som betalade samma spannmålsarrende, men nu med ett kontantar-
rende på 250 riksdaler banco.87 

Här är det alltså återigen tydligt att den kontanta arrendesumman ökat, för-
modligen på grund av att bristerna i byggnaderna var åtgärdade, men det är 
heller inte otroligt att tänka sig att det också kan ha haft ett samband med att 
spannmålsmarknaden repat sig något efter krisen på 1820-talet. Vad som emel-
lertid är anmärkningsvärt med dessa höga arrenden är deras U-formiga utveckl-
ing. I utgångsläget när uppgifter finns i källmaterialet framstår de som höga och 
arrendatorerna får problem. Efter detta justeras de ned, bara för att sedan ånyo 
stiga. Även för dessa arrenden är frågan därmed befogad att ställa om problemet 
primärt låg i arrendesumman eller i arrendatorns övriga finanser. 

Carl Grandins öde förefaller vara ett exempel på det senare fallet. Enligt beva-
rade arrendekontrakt hade Grandin kring år 1808 börjat arrendera fänriksbostället 
Berga. Emellertid hade arrendet – som uppgick till något mer än 33 tunnor 
spannmål och måttliga 22 riksdaler banco och vars spannmålsarrende var i enlig-
het med förordningarna – inte burit sig. Sedan senast 1821 hade en av hans bor-
gensmän, Olof Jansson, övertagit arrendet till samma summa, men från och med 
år 1829 till och med 1831 står Olof Janssons borgensmän i sin tur upptagna som 
arrendatorer i mantalslängderna.88 En möjlig orsak till Grandins och Janssons 
problem skulle kunna ha att göra med prisfallet på spannmål från och med 1819. 
Just på Berga fänriksboställe var för all del kontantarrendet lågt, men det finns 
inget som säger att denna kris inte drabbat arrendatorerna på andra områden som 
sedan spillde över på de åtaganden de hade som boställsarrendatorer. 

Det bör emellertid påpekas att dessa exempel knappast speglar normalbilden, 
även om de alltså nyanserar den. Det är ju vanligen så att uppseendeväckande 
material produceras när problem tillstöter. Sammantaget rör undersökningen 28 
boställen och alla dessa mindre lyckligt lottade arrendatorer befann sig inte heller i 
svårigheter vid en och samma tidpunkt. Avslutningsvis måste dock sägas att det är 
svårt att bedöma huruvida arrendena varit för höga utan insikter i arrendatorernas 

                                                      
86 KrA, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands regemente 1827. Bilaga A, samt upp-

skattningsprotokoll, kaptenskapet Dräggesta. 
87 KrA, Upplands regemente. Regementsskrivarekontoret II. Rullor och liggare. Arrendekon-

trakt 1799–1834, kaptensbostället Dräggesta. 
88 KrA, Upplands regemente. Regementsskrivarekontoret II. Rullor och liggare. Arrendekon-

trakt 1762–1849, fänriksbostället Berga, Boställsuppskattningskommittén 1827. Upplands rege-
mente. Bilaga A, samt Databasen Upplands regemente 1721–1833, fänriksbostället Berga, Åker 
socken 1809–1831. 
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privatekonomiska situation. Huvudintrycket måste emellertid snarare sägas vara 
att majoriteten av arrendena ter sig som rimliga, än att det skulle ha rört sig om 
en utpräglad ockerverksamhet. 

Sammanfattning 

I detta kapitel har boställsdriften vid två regementen undersökts, nämligen vid 
Upplands regemente under perioden 1721–1833 och vid Västerbottens regemente 
då förbandet var komplett med sådana, närmare bestämt mellan åren 1770–1833. I 
det första fallet har driftsförhållandena vid samtliga officersboställen undersökts, 
medan omkring halva förbandets uppsättning sådana studerats för Västerbottens 
regemente. Valet av förband har motiverats utifrån deras skiljaktiga jordbruksför-
utsättningar, boställenas skiftande relativa betydelse i respektive avlöningssystem 
samt förmodade socio-ekonomiska skillnader mellan regementenas officerskårer. 
Urvalet innebär därmed att två hypotetiska extremer jämförts med varandra. 

Huvudresultatet är att boställsdriften vid de båda förbanden uppvisade bety-
dande skillnader. Vid Upplands regemente var utarrendering det vanligaste sät-
tet att driva boställen, medan den vanligaste driftsformen vid Västerbottens re-
gemente var att löntagarna drev dem i egen regi. 

Ur forskningsläget har ett antal olika parametrar identifierats och prövats. Den 
första rörde huruvida det fanns tidsbundna mönster i driften av boställen. Några 
mer uttalade sådana mönster har inte kunnat identifieras, annat än att arrende-
drift blev något vanligare från en redan hög nivå vid Upplands regemente. Den 
viktigaste förändringen rörde i stället att arrendeperioderna här blev längre. 

Den andra dimensionen rör frågan om huruvida löntagarnas grad och därmed 
sammankopplade besittningstid spelat någon roll för hur boställena drevs. Korta 
innehavartider utpekas i forskningsläget som befrämjande för valet att arrendera 
ut boställena i stället för att driva dem själva. Detta har kunnat bekräftas. Löjt-
nants- och fänriksboställen, där omsättningen på löntagare var hög, var i högre 
utsträckning utarrenderade i jämförelse med kaptensboställena. 

Det viktigaste resultatet i komparativt ljus rör det faktum att Västerbottens-
officerarna i långt större omfattning än de uppländska faktiskt drev sina bostäl-
len i egen regi. Detta mönster hänger sannolikt samman med att avstånden till 
löntagarnas egna gårdar i många fall bör ha blivit för långa. Ett annat skäl 
bakom de skiljaktiga mönstren sammanhänger med hur jordmarknaden funge-
rade i de båda regionerna. För att en sådan marknad skall kunna sägas existera 
måste givetvis jord föras ut på den. Minst lika viktigt är att det finns människor 
som efterfrågar den. Den senare komponenten har av allt att döma varit betyd-
ligt svagare i Västerbotten. Officerarna var därmed hänvisade till kronans bo-
ställen på ett annat sätt än vad de var i Uppland. 

Slutligen har konstruktionen av boställsarrenden efter det att de reglerades 1805 
undersökts för att komplettera bilden av boställsarrendatorernas villkor, men 
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också för att ge inblickar i hur boställenas avkastning utvecklats. Särskilt angelä-
gen har en sådan undersökning varit vid Upplands regemente, där denna drifts-
form var mycket utbredd. Inledningsvis har konstaterats att de löpande arren-
dena, med hänsyn till deras summor under undersökningsperiodens slutskede, 
huvudsakligen följde regelverket. Då de jämfördes med den jordeboksförda rän-
tan, förvandlad efter aktuell markegång, kunde konstateras att de väsentligen låg 
över denna. Den huvudsakliga orsaken bör ha varit produktionsökningar och 
uppodlingar i den agrara revolutionens spår. 

Arrendesummorna vid Västerbottens regemente var lägre än dem vid Upp-
lands regemente. I Västerbotten tycks inte heller 1805 års arrendeförordning 
till skillnad från i Uppland ha kunnat tillämpas. Detta gäller i synnerhet bo-
ställenas spannmålsarrenden. Resultatet förklaras av att den relativa jordbris-
ten var lägre i Västerbotten än i Uppland. 

Boställsuppskattningskommittén vid Upplands regemente anförde i många 
fall alltför höga arrenden som ett problem för boställenas underhåll. Studien har 
visat att arrendatorernas brukningstider blev längre under perioden. I de fall 
arrendatorer under slutet av perioden råkade i problem, tycks de snarare ha haft 
en grund i arrendatorernas ekonomiska bekymmer genererade på andra områ-
den, än i arrendesummorna per se. Höga arrenden kunde ibland skrivas ned, 
bara för att ett fåtal år senare åter stiga till de tidigare nivåerna. 

Avslutningsvis kan sägas att de sätt som boställena drevs på, i likhet med så 
mycket annat inom löneindelningsverket, skilde sig kraftigt åt mellan olika 
regioner. Det är kanske den säkraste slutsatsen som kan dras av jämförelsen 
mellan Upplands och Västerbottens regementen. Förbanden har emellertid 
valts ut för att de representerade varandras motsatser. Då mer omfattande 
undersökningar på området utöver denna saknas, blir därför alla försök till 
generaliseringar i högsta grad tentativa. Många av de indelta förbanden huse-
rade i områden som bör ha premierat driftsmönster som mer liknande dem 
vid Upplands regemente, vilket också spridda undersökningsresultat från 
andra områden antyder. Att boställena drevs genom arrenden eller arrendelik-
nande arrangemang borde därmed ha varit förhållandevis vanligt. Den bo-
ställsbrukande lantjunkaren i vapenrock var förmodligen en betydligt mer 
sällsynt figur än vad som tidigare antagits. 

I nästa kapitel riktas uppmärksamheten mot boställena som inkvarteringslös-
ning. Här står såväl löneindelningsverkets förmåga att förse löntagarna med bo-
ende, som löntagarnas benägenhet att använda sig av sina tjänstebostäder i fokus. 
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Kapitel 6 

Bostället som tjänstebostad 

Det militära indelningsverket och det vidhängande ständiga knektehållet, in-
nebar ett decentraliserat system för såväl förbandens underhåll, som deras av-
löning. Organisationslösningen ställde därutöver, i jämförelse med de till stä-
derna förlagda förbanden, särskilda krav på personalens logi. Detta kapitel 
kommer att behandla frågan om hur det militära löneindelningsverket funge-
rade som inkvarteringslösning. 

Kapitlet är disponerat på följande sätt: inledningsvis behandlas kronans syn 
på det indelta boendet och boställenas karaktärshus utifrån arkitektur och 
byggnationsförfarande. Efter detta diskuteras i vilken mån dessa karaktärshus 
faktiskt fanns tillgängliga. Slutligen studeras närmare löntagarnas indelta boen-
demönster vid Upplands och Västerbottens regementen. 

Befälets indelta boende: inkvartering och kontroll 

Indelningsverket skulle utöver lönemedel även tillhandahålla tjänstebostäder för 
dess löntagare. Detta var i sig inget unikt för de indelta delarna av krigsmakten. 
Även bland de till antalet färre värvade (kontantavlönade) enheterna, ingick in-
kvartering i förmånssystemet, såväl för soldaterna som för befälet. Vanligen inhys-
tes dessa enheter bland städernas borgare och fram till år 1766 hade de rätt till 
inkvartering in natura. I vissa fall byggdes i städerna också kaserner för det vär-
vade manskapet.1 År 1766 avskaffades emellertid denna rättighet. I stället fick de 
värvade soldaterna och dess underofficerare förhöjda löner och inkvarteringser-
sättning som kompensation. Officerarna fick däremot enbart inkvarteringsersätt-
ningen höjd. Mot bakgrund av det då rådande prisläget kom förändringarna i 
praktiken, enligt Artéus, att innebära en försämring för denna grupp statstjänare.2 

Den indelta arméns löntagare skulle alltså som regel vara försedda med bo-
ställen som också skulle fungera som tjänstebostäder. Boställena hade dock fler 

                                                      
1 Artéus, 1982, s. 354, Johansson och Johansson, 2003, s. 111–112. 
2 Artéus, 1982, s. 354–355. 
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funktioner än att tillhandahålla löntagarna tak över huvudet. Att officerarna 
skulle bo på sina boställen var också ett led i kronans och krigsmaktens kon-
trollambitioner. Till skillnad från de värvade, urbant förlagda delarna av krigs-
makten, var de indelta förbanden utspridda över betydligt större ytor, något 
som i sig var en konsekvens av hur systemet fungerade som underhållslösning. 
När officerarna och de andra löntagarna vid de indelta regementena fått sina 
boställen var de skyldiga att vistas på dem. Kronan ville ha sina officerare på 
boställena för att på detta sätt säkerställa att förbanden i händelse av ofred 
snabbt skulle kunna mobiliseras. Systemet medgav därutöver att kungen kunde 
hålla ögonen på sin armé. Gerhardsson liknar detta vid ett slags permissionsför-
bud.3 Även Sven Ågren lyfter på denna punkt fram monarkens vilja att office-
rarna skulle bo bland sitt folk för att klara av att sköta sina plikter och snabbt 
samla kompaniet till övningar, avmarscher och mönstringar.4 

Karl XI var i högsta grad ovillig att bevilja undantag från bosättningstvånget. 
På 1680-talet bestämdes dock att i de fall bostället saknade tjänligt boende, kunde 
innehavaren tillåtas arrendera ut det. Officeren skulle då ändå befinna sig så nära 
att han kunde efterse att arrendatorn skötte det ordentligt. Om bostället befanns 
mycket svagt kunde dock tillåtas att löntagaren vistades på en egen gård – under 
förutsättning att denna låg inom kompaniets geografiska område.5 Även i sådana 
fall upprätthölls alltså officerarnas närvaroplikt. Att detta var allvarligt menat 
framgår ibland också av Karl XI:s eget engagemang i saken. Han författade exem-
pelvis skrivelser till regementscheferna i samband med inspektionsresor när han 
upptäckte att officerarna bodde på annan plats än på bostället. Han beordrade 
dem då att efterse att officerarna höll sig till givna instruktioner.6 

Därutöver fanns det också en kontrolldimension gentemot manskapet som 
kan kopplas till officerarnas boende. Ur en proposition från 1682 som Ågren 
citerar framgår det att det fanns en disciplinär dimension utöver beredskaps-
aspekten. Officerarna skulle inte bara hålla soldaterna ”under behörige exercitier 
och övningar utan ock i all övrig uppsikt och aga”.7 Uppmaningen hängde 
samman med den tidigmoderna krigsmaktens patriarkala uppfattning om för-
hållandet mellan befäl och soldater. Enligt denna skulle officerarna vaka över 
sina soldater på samma sätt som en husbonde över sitt hushåll.8 

Det patriarkala mönstret går igen i befattningsbeskrivningarna för olika offi-
cerare. De radade nämligen inte bara upp de exakta arbetsuppgifterna som vi-

                                                      
3 Gerhardsson, 1997, s. 69–70. 
4 Ågren, 1922, s. 57. 
5 Wirilander, 1964, s. 14, Arunasalam, 2013, s. 129–130. Att låta officerare bebo sina egna gårdar 

måste alltså betraktas som en nödlösning, eftersom man knappast kunde räkna med att alla inne-
havare på just sådana boställen också skulle råka äga en egen gård i närheten.  

6 För ett sådant exempel, se Svartengren, 1943, s. 66–67. 
7 Ågren, 1922, s. 57. 
8 Roos, 1933, s. 51–52, Wirilander, 1964, s. 77, Gerhardsson, 1997, s. 69, Ulväng, 2002, s. 176. 
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lade på den enskilda tjänsteinnehavaren, utan innehöll också en beskrivning av 
närmast personliga egenskaper som officeren skulle vara utrustad med. Så skulle 
exempelvis kompanichefen – vanligtvis kaptenen – vara som en far för sina barn 
och i patriarkalisk anda måna om dem och föregå med gott exempel. Han skulle 
också se till att befälet inte alltför mycket hunsade sina soldater.9 Syftet med 
denna ordning var att med kompaniet och regementet som grund bygga en 
struktur med hushållet som förgrundsmodell. Av de karolinska intentionerna 
att döma skulle detta också gälla i fredstid, varvid den geografiska närheten mel-
lan knektar och befäl var en central del. 

Därmed kan frågan om officerarnas boende kopplas inte bara till materiella 
nyttigheter som tillhandahållandet av en tjänstebostad, utan också till idén om 
upprätthållandet av en militär patriarkal ordning på landsbygden. Även ur såd-
ana aspekter blir det intressant att fråga sig hur karaktärshusen såg ut och hur 
försörjningen av tjänstebostäder var ordnad. 

Karaktärshusens utformning och byggnation 

Om tidigare forskning kring boställenas drift är sparsam och närmare studier 
kring de faktiska indelta lönebeloppen i olika landsändar i princip är obefintlig 
är forskningen kring utformningen av inkvarteringsmöjligheterna inom ramen 
för boställssystemet mer omfattande. Officerarnas faktiska boendemönster är åter-
igen betydligt mer fragmentarisk. Det kan synas något märkligt att just denna 
aspekt fått en förhållandevis stor uppmärksamhet. Ulväng menar att den jämfö-
relsevis mer omfattande bebyggelse- och arkitekturhistoriska forskningen i syn-
nerhet har rört regementsofficerarnas boställen som tidigt väckte konst- och 
arkitekturhistorikernas intresse. En delförklaring till detta hänger samman med 
att en del av dessa byggnader finns bevarade i modern tid. Men det finns också 
en mer praktisk dimension. Källmaterialet i form av mönsterritningar och 
syneprotokoll är förhållandevis lättillgängligt och i synnerhet den senare katego-
rin förekommer dessutom i riklig mängd.10 

Ytterligare en orsak till intresset för boställenas arkitektur skulle rimligen 
också kunna sökas bland de namn som figurerade i framtagandet av boställenas 
mönsterritningar. Det var inte sällan namnkunniga individer, något som 
knappast minskat det kulturhistoriska intresset. Boställena blev på så sätt ytter-
ligare en arena där deras gärning kunde studeras. Därutöver borde den tidigare 

                                                      
9 Ytterligare ett exempel rör fänriken som skulle begära nåd för fattiga soldater som hamnat i 

klammeri med rättvisan, ett annat rör överstelöjtnanten som skulle vara ”modest och familjär, 
men något allvarsam”, Ericson, 2002, s. 121. 

10 Ulväng, 2002, s. 193. 
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forskningens tolkning av boställena som kulturella centra i lokalsamhället ha 
utgjort en nog så betydelsefull anledning bakom intresset.11 

Symptomatiskt nog har det varit typritningarna som väckt det största intres-
set, medan studier av boställenas ekonomibyggnader och övriga socio-
ekonomiska perspektiv på boställenas bebyggelsehistoria hamnat i bakvattnet. 
Under tidigt 1900-tal uppmärksammades i synnerhet mangårdsbyggnadernas 
arkitektur av bland andra Einar Svartengren och under 1960- och 1970-talen 
gjordes förnyade forskningsinsatser på området.12 Hur såg då huvudlinjerna i 
karaktärshusens utförande ut? 

Rent allmänt kan sägas att utformningen av boställenas mangårdsbyggnader 
var anpassade efter löntagarnas grad, något som knappast är särskilt förvånande 
givet hur det svenska rangsamhället i övrigt fungerade. Så var exempelvis boen-
deytan, antalet rum, fönster och skorstenar avpassade efter sådana hänsynsta-
ganden. Ytterligare ett sätt att uttrycka innehavarens rang var genom husens 
färgsättning. Karl XI beslutade att regementsofficerarnas karaktärshus och öv-
riga byggnader skulle rödmålas. De övriga officerarnas mangårdsbyggnader 
skulle vara rödfärgade, medan endast ekonomibyggnadernas knutar skulle röd-
målas. Underofficerarna skulle stryka rödfärg endast på mangårdsbyggnaden 
och då bara på knutarna, kring fönstren och dörrarna.13 

En annan aspekt av reglerandet av byggnadernas storlek och utseende genom 
typritningar låg i att kronan på så sätt kunde styra hur stora resurser som kunde 
användas för sådana byggnader. Typritningarna angav därmed inte bara de arki-
tektoniska riktlinjerna utan fungerade också som ekonomiska styrinstrument.14 

Karaktärshusens utformning är förbunden med ett antal arkitektoniska för-
grundsgestalter. Den förste av dem var generalkvartermästaren Erik Dahlberg 
(1625–1703) som år 1687 tog fram standardritningar till två kategorier karaktärs-
hus, närmare bestämt en till subalterna officerare; fänrikar, löjtnanter och korn-
etter (fänrikar vid kavalleriet) samt en typritning till kaptenernas mangårds-
byggnader. Enligt denna skulle ett karaktärshus till de subalterna officerarna 
totalt mäta 14x6 meter. Det rymde en stuga och på ena sidan fanns två kamrar. 
På den andra sidan fanns en förstuga och ett kök. Samtliga rum utom förstugan 
var försedda med eldstäder.15 

                                                      
11 Ett bra exempel på detta är Svartengrens båda verk om boställen och deras innehavare i Väs-

terbottens och Norrbottens län, där löntagarnas öden och äventyr på andra områden implicit 
binds till boställena. För detta, se Svartengren, 1934, passim och Svartengren 1943, passim. 

12 Ulväng, 2002, s. 193 och 195. 
13 Gerhardsson, 1997, s. 71, Ericson, 2002, s. 132. Infanteriets soldattorp skulle som jämförelse 

ursprungligen vara omålade. Undantag från detta förekom ibland och från och med mitten av 
1800-talet var det förhållandevis vanligt att torpen och dess ekonomibyggnader rödfärgats, Berg-
lund, 2011, s. 75–76.  

14 Screen, 2007, s. 106. 
15 Gerhardsson, 1997, s. 82. 
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Kaptensboställenas mangårdsbyggnader skilde sig åt på så sätt att samma 
grundkonstruktion byggts till med gäststuga om 6x6 meter på den ena gaveln. 
Totalt mätte dessa hus 20x6 meter. Dahlberg tycks inte ha gjort några ritningar 
för regementsofficerarnas mangårdsbyggnader – i vilket fall som helst har inga 
sådana påträffats. Möjligen ansågs detta kanske inte heller nödvändigt vid in-
delningsverkets etableringsskede. Sådana boställen utgjordes vanligen av reduce-
rade säterier eller av kungsgårdar och var i många fall förmodligen redan från 
början försedda med ståndsmässiga bostäder.16 

Helt utan uppmärksamhet lämnades dock inte regementsofficerarnas bostäl-
len. Arkitekten Nicodemus Tessin d. y. (1654–1728) gjorde åtminstone ett ut-
kast till en modellritning till karaktärsbyggnaden på ett översteboställe, en karo-
linsk herrgårdsbyggnad med säteritak. Han låg bakom utformningen av 
överstebostället vid Östgöta infanteriregemente (Kungs-Norrby), överstebostäl-
let vid Livregementet till häst (Höja) samt överstelöjtnantsbostället vid Kalmar 
regemente (Sandhult). Därutöver var han även upphovsmannen bakom 
översteboställets karaktärsbyggnad vid Upplands regemente (Landsberga) som 
uppfördes på 1690-talet samt överstebostället Gran och överstelöjtnantsbostället 
Böleå, de båda sistnämnda vid Västerbottens regemente. Det stora nordiska 
kriget innebar emellertid att kronan fick betydligt mer akuta problem att han-
tera, vilket fick till följd att många boställen förföll. Som en del i ett åtgärdspro-
gram efter kriget utfärdades 1723 föreskrifter om ett mer systematiserat syneför-
farande och under 1730-talet fick kronan också allmänt bättre möjligheter att 
ägna dem mer uppmärksamhet.17 

Under frihetstidens första decennier gällde i synnerhet för de subalterna offi-
cerarna ännu Erik Dahlbergs förlagor, präglade av låga timmerhus med in-
klädda knutar. Vissa ändringar gjordes dock på kaptensboställena. Nu ägnades i 
högre grad också regementsofficerarnas karaktärshus större uppmärksamhet. I 
detta arbete försökte fortifikationskaptenen och stadsarkitekten Johan Eberhard 
Carlberg (1683–1773) i sina ritningsutkast göra dem mer imposanta. Carlbergs 
översteboställe mätte exempelvis närmare 30x11 meter och innehöll förstuga, två 
salar, tre kamrar på vardera sidan samt ett kök mitt emot förstugan. Huvud-
byggnaden skulle därutöver flankeras av två flyglar. Emellertid var man inte 
trakterad av Carlbergs revisioner, då man menade att de nya husen skulle bli för 
dyra att uppföra. På 1731 års riksdag fattades därför beslut om en reviderad bo-
ställsordning där mindre storslagna karaktärshus skulle tillåtas.18 

Under 1700-talets lopp började virkesbrist upplevas som ett mer allmänt 
problem. Man menade att kostnaderna för att bygga och underhålla de be-
skrivna husen nu var lika höga som att bygga i sten eller tegel. Därtill kom 
också att trähusen löpte större risk att drabbas av vådeld och helt brinna ner. 

                                                      
16 Ibid. 
17 Ulväng, 2002, s. 196, Ericson 2002, s. 132. 
18 Gerhardsson, 1997, s. 82–83, Ericson, 2002, s. 133. 
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Dessa tankar inarbetades i 1752 års boställsförordning. Denna gång var det den i 
Frankrike utbildade slottsarkitekten Carl Hårleman (1700–1753) som låg bakom 
ritningarna. Karaktärshusen för officerare ner till fänrikar och kornetter kunde 
enligt den nya förordningen uppföras i sten eller tegel. Hårleman följde tradit-
ionen från Dahlberg och Carlberg, men strävade efter att förbättra byggnader-
nas intryck. Bland annat skulle regementsofficerarnas mangårdsbyggnader ha 
två våningar enligt Hårlemans planer.19 Bild 6:1 visar Gryta majorsboställe vid 
Livregementet till häst i Uppland. 

Bild 6:1. Gryta majorsboställe vid Livregementet till häst 

 
Karaktärshuset är uppfört i två våningar och i sten med Hårlemans ritningar som grund. Bilden 
tagen i augusti 2011. Fotograf: Zejo. Bilden är beskuren. Källa: Lista över byggnadsminnen i Upp-
sala län, Gryta majorsboställe, RAÄ:s byggnadsdatabas, ID 21300000013330. 

Karaktärshus uppförda i sten eller tegel var således den tänkta lösningen på vir-
kesbristen. Nu inträffade dock ett inte helt ovanligt fenomen; kostnadsberäk-
ningarna var minst sagt optimistiska. I stället för att kosta ungefärligen lika 
mycket, visade det sig att sådana hus kunde bli upp till tre gånger så dyra i jäm-
förelse med motsvarande hus byggda i trä. Redan 1770 upphävdes av denna an-
ledning 1752 års boställsförordning och man återgick, med vissa smärre föränd-
ringar, till trähus enligt 1730-talets mönster. Däremot tilläts under 1780-talet att 
mangårdsbyggnader kunde byggas i sten om det på grund av lokala omständig-
heter blev billigare.20  

Mellan 1780-talet och 1800-talets början vidtog olika experiment med olika ty-
per av byggnader. Eftersom det inte fanns några lämpliga normalritningar för 

                                                      
19 Ericson, 2002, s. 132–134. 
20 Fredrikson, 1997, s. 83 och 85, Ericson, 2002, s. 134.  
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regementsofficerarnas boställen efter det att 1752 års boställsförordning slopats, 
uppdrogs det åt den då framstående arkitekten Erik Palmstedt (1741–1803) att 
utarbeta ritningar för dem. Han tog fram alternativa förslag för både trä- och 
stenhus. Även hovintendenten och arkitekten Gustaf af Sillén (1762–1825) tog 
fram en stor mängd typritningar som dock förkastades då de inte ansågs möjliga 
att realisera. Efter af Silléns gärning upphörde städslandet av mer berömda arki-
tekter. Krigskollegium fann det också angeläget att försöka återvända till en mer 
enhetlig utformning av boställena, ett arbete som kom att vila på löjtnanten vid 
fortifikationen Anders Petter Boman, som år 1810 presenterade en ny version som 
grep tillbaka på 1731 års ordning. Efter 1833 års lönereform, då allt färre löntagare 
skulle avlönas med boställen, menar Gerhardsson att det militära boställssystemet 
var på väg att fasas ut. På grund av brist på medel upphörde sedan mycket av ny-
byggnationen på området under 1840-talet, menar han.21 

Bild 6:2 visar mangårdsbyggnaden på ett kaptensboställe, närmare bestämt 
kaptensbostället Tibble vid Dalregementet. 

Bild 6:2. Tibble kaptensboställe, Dalregementet 

 
Bilden tagen i januari 2011. Fotograf: Calle Eklund. Bilden är beskuren. Källa: Lista över bygg-
nadsminnen i Dalarnas län, Tibble kaptensboställe, RAÄ:s byggnadsdatabas, ID 21300000014276. 

Som nämnts var det kronan som skulle bära det ekonomiska ansvaret för byg-
gandet av karaktärshusen. Underhållet av ekonomibyggnaderna vilade däremot 
på löntagaren eller på arrendatorn i de fall då bostället var utarrenderat.22 

Livslängden på tidigmoderna träbyggnader var i allmänhet betydligt kortare än 
motsvarande moderna hus. Den beräknade livslängden på ett karaktärshus uppges 
ha varit cirka 50 år, medan ekonomibyggnadernas hållbarhet skiljde sig betydligt 
åt. Svinhus, fähus och badstugor blev ofta inte äldre än 15–20 år innan de fick 

                                                      
21 Gerhardsson, 1997, s. 85–86, Ericson, 2002, s. 134. 
22 Gerhardsson, 1997, s. 70–71. 
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bytas ut, medan spannmålsbodar och lador inte sällan kunde användas i 100–150 
år.23 Byggnadsarbeten bör således ha varit en ganska vanlig aktivitet för att bostäl-
let – och för all del andra gårdar också – skulle fungera. 

Processen att få ett karaktärshus till stånd var noggrant reglerad. Ärendet bör-
jade med en så kallad laga syn, ett syneförfarande som användes då särskilt svår 
vanhävd konstaterats eller då ett karaktärshus skulle dömas ut eller tas i bruk. 
Om synerätten konstaterade att det befintliga huset kunde klara sig med att 
repareras gjordes ett fullständigt kostnadsförslag. I de fall man kom till beslutet 
att ett nytt hus istället måste resas, tog man först hänsyn till om nytt eller be-
gagnat byggnadsmaterial skulle användas.24 I de fall synerätten kom fram till att 
nytt material skulle användas, hade man dessutom att avgöra om man skulle 
bygga i trä eller i sten. Om man beslöt sig för att uppföra huset på en ny tomt, 
skulle inte bara grundläggningen närmare fastställas, utan också vilket bygg-
nadsmaterial som bostället kunde bidra med och vad som måste levereras till 
byggplatsen. Kostnaderna för såväl byggmaterial som olika typer av arbetskraft 
jämfördes och protokollfördes.25 

Svartengren ger ett belysande exempel på sådana beräkningar i form av löjt-
nantsbostället Strömsholms mangårdsbyggnad. Från början var det tänkt att 
den skulle uppföras i sten, men i slutänden var det ändå ett trähus som 1774 
stod färdigt. Arbetskraften och mycket av byggnadsmaterialet menade man 
kunde anskaffas lokalt i Västerbotten, medan däremot järn, spik, dörrar, föns-
terbeslag och glas borde köpas i Stockholm, varför stockholmspriser användes 
för dessa artiklar när kostnadsförslaget gjordes.26 Här hade man således räknat 
med tämligen långväga materialleverenser för att kunna genomföra byggnation-
en och exemplet visar något av den apparat som kunde dras igång även då ett 
mindre karaktärshus skulle resas. 

Efter det att undersökningsprotokollet och kostnadsförslaget upprättats, skick-
ades det sedan från synerätten till landshövdingen som i sin tur inhämtade rege-
mentschefens åsikt. Efter denna remissrunda skickade Landshövdingen sedan 
såväl underlagen som regementschefens och sitt eget yttrande till Krigskollegium. 
Ärendet gick sedan vidare till Överintendentsämbetet som bland annat kontrolle-
rade att tillräckliga medel fanns tillgängliga för projektet. Efter det att beslut fat-
tats om att projektet skulle verkställas, auktionerades det ut. Auktionstillfället 
kungjordes i ”Post- och Inrikes Tidningar”, i länets tidningar och från prediksto-
len, såväl i länets som i de angränsande länens kyrkor. Det lägsta anbudet skulle 
sedan antas, såvitt det inte översteg Överintendentämbetets godkända kostnads-
förslag. För att en anbudsgivare skulle accepteras krävdes också att denne kunde 

                                                      
23 Svartengren, 1943, s. 14. 
24 Att återanvända material från den gamla byggnaden var förhållandevis vanligt – inte minst 

för att byggkostnaderna då kunde hållas nere. 
25 Gerhardsson, 1997, s. 73. 
26 Svartengren, 1934, s. 99–100. 
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ställa tillräcklig borgen för arbetet. Krigskollegium upprättade därefter kontrakt 
med byggherren, medan det ålåg regementschefen att utse en kontrollant som 
fortlöpande följde byggnationen. Efter det att mangårdsbyggnaden stod färdig, 
besiktigats och godkänts, överlämnades den till boställsinnehavaren.27 

Det är uppenbart att denna beskrivning har idealtypiska drag över sig, ef-
tersom tillämpningen kunde avvika. Ulväng menar exempelvis att innehavaren 
och synerätten hade möjligheter att påverka byggnadernas utformning i förhål-
lande till mönsterritningarna. Formellt var det Överintendentsämbetet som 
hade det slutgiltiga ansvaret för detta och som fastställde husens kostnad, men 
det var ändå synerätterna som utformade grundförslagen. Överintendentsämbe-
tet var också förhållandevis pragmatiskt i relation till förordningarna. Redan på 
1680-talet hade i bestämmelserna understrukits att husen skulle byggas på lokalt 
vis och att avsteg från bestämmelserna kunde medges av ekonomiska skäl.28 

En konsekvens av detta var att man i Skåne ofta uppförde stenhus redan före 
1752 års förordning eftersom det fanns en tradition av att bygga i sten där. En 
annan anledning till att mangårdsbyggnaderna kunde avvika ifrån mönsterrit-
ningarna var att innehavaren kunde bekosta vissa delar privat och på så sätt 
bygga större hus. Ett exempel är Landsberga översteboställe, vars sista uppförda 
mangårdsbyggnad från år 1801 var byggd med af Silléns ritningar som förlaga. 
Den dåvarande innehavaren, generalen von Schwerin, hade emellertid låtit be-
kosta en övervåning själv och på så sätt fått ett större karaktärshus.29 

Utöver avvikelser från byggnadernas utformning, kunde även processen att få 
en karaktärsbyggnad rest dra ut på tiden. Så anger exempelvis Svartengren att 
mangårdsbyggnaden på kaptensbostället Selsberg vid Västerbottens regemente 
länge varit bristfällig. Under en period av 19 år fick dess innehavare bebo huset 
som alltmer förföll. Först efter en syn hållen 1749 beslöts att ett nytt hus skulle 
resas. Det dröjde sedan ytterligare sju år innan det nya huset stod på plats.30 

Att också procedurerna kring reparationer kunde ta lång tid i anspråk, bely-
ses av Ulväng som anför turerna kring Landsbergas mangårdsbyggnad som ex-
empel. Ärendet utspelade sig under en period av elva år, mellan 1738 och 1749. 
Reparationerna medförde en omfattande brevväxling mellan bland andra Krigs-
kollegium, Överintendentsämbetet och landshövdingen och innefattade därut-
över minst sex olika syner. I detta fall tycks dröjsmålet haft att göra med att 
man var oense om huruvida ett nytt karaktärshus skulle byggas eller om det be-
fintliga skulle repareras.31 

Ibland brast det även i byggnadsskickligheten och uppföljningen, vilket 
framgår av resandet av kaptensbostället Strömsnäs mangårdsbyggnad vid Väs-

                                                      
27 Gerhardsson, 1997, s. 73–74. 
28 Ulväng, 2002, s. 199–201. 
29 Ibid. 
30 Svartengren, 1934, s. 68. 
31 Ulväng, 2002, s. 199. 
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terbottens regemente. Gården hade köpts in 1771 för att tjäna som boställe. Så-
väl ekonomibyggnader som karaktärshus skulle byggas av löjtnanten Giölberg, 
som Svartengren för övrigt betecknar som ”en synnerligen byggnadskunnig 
man”.32 Giölberg var färdig med sitt värv 1774 och vid avsyningen gjorde man 
bedömningen att huset borde kunna användas i omkring 50 år. Snart uppdaga-
des emellertid att timret som förvisso var kärnfriskt, inte desto mindre var rått. 
Detta fick till följd att virket krympte allt eftersom det torkade så att solen här 
och var lyste igenom väggarna.33 Mellan den normativa utformningen och an-
skaffningsprocessens praktik fanns det således här och var diskrepanser och led-
tiderna att få ett nytt hus till stånd kunde ibland vara långa. 

Mangårdsbyggnader och karaktärshusbrist 

Hitintills har mangårdsbyggnadernas design och anskaffningsprocess belysts. 
Ytterligare en fråga är hur välförsedda boställena var med karaktärshus. Helt 
ovanligt kan det nämligen inte ha varit att sådana hus fattades. Gryta majorsbo-
ställe vid Livregementet till häst saknade exempelvis karaktärshus mellan åren 
1734–1786 innan den nuvarande mangårdsbyggnaden i sten kom på plats. Fram 
till dess att det nya huset stod färdigt fick löntagaren i stället hålla tillgodo med 
en liten flygelbyggnad.34 

En stickprovsstudie från Upplands regemente, utgående ifrån nedslag åren 
1775, 1787, 1794 och 1806, visar att omkring hälften av regementets officersbo-
ställen (exklusive kaptenskapen för regementsofficerarna) då var utan karaktärs-
hus. Hårdast drabbade var de lägre officerarnas boställen där fem av åtta (cirka 
60 procent) löjtnants- och fänriksboställen saknade sådana hus. Av regementets 
totalt fem ordinarie kaptensindelningar, saknade endast ett boställe sådant hus. 
Under perioden var som regel två av tre regementsofficersboställen i olika kon-
stellationer också utan mangårdsbyggnader.35 

Ulväng menar sig inte känna till hur vanligt det var att boställena verkligen 
saknade karaktärshus, men han håller det inte för osannolikt att bristen inte en-
bart var en fråga om kronans finanser. Han förmodar att det till del också måste 
ha varit en fråga om huruvida boställsinnehavaren var angelägen om att få ett så-
dant rest eller inte. Ett karaktärshus innebar ju också ökade underhållskostnader. 
Ulväng ser det som rimligt att boställsinnehavarna även av andra skäl än avsaknad 
av mangårdsbyggnader kan ha valt att bo någon annanstans. Som stöd för sin 

                                                      
32 Svartengren, 1934, 113. 
33 Svartengren, 1934, s. 113–114. Huset tycks dock ha kunnat räddas genom att drivas om med 

skeppsdrev istället för att använda sedvanlig drevning för hus. 
34 Ulväng, 2002, s. 203. 
35 Thisner, 2007, s. 109. Vid Västmanlands regemente, kring år 1800, var de subalterna offi-

cernas situation i detta avseende snarare något sämre än den vid Upplands regemente. För detta, 
se Holm, 1935, s. 75. För ytterligare exempel på att många boställen saknade sådana hus vid ett par 
regementen i Finland kring sekelskiftet 1800, se Screen, 2007, s. 112. 
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förmodan för han fram ett par exempel på ståndsmässigt bebyggda boställen som 
löntagarna under bitvis långa perioder ändå avstått från att bebo.36 

Bristen på karaktärshus för officerare inom hela den indelta armén under peri-
oden 1776–1807 har undersökts av Christopher Arunasalam. Hans studie visar att 
det var mycket vanligt att sådana fattades och att det dessutom var ett fenomen 
som blev vanligare med tiden. År 1776 var omkring 35 procent av alla officersin-
delningar utan sådana hus, uppger han. År 1807 var det hälften av dem. 1776 sak-
nades exempelvis 181 mangårdsbyggnader för fänriks- och löjtnantsboställen, en 
siffra som år 1807 stigit till 251 stycken. Under samma period ökade antalet karak-
tärshuslösa kaptensboställen från 70 till 111 år 1807, medan förändringen för re-
gementsofficersboställen var mer måttlig. På 18 sådana gårdar fattades mangårds-
byggnader 1776, för att tre decennier senare ha ökat till 22 stycken.37 

Arunasalam konstaterar att förhållandevis små resurser allokerats till nybygg-
nationer. I fördelningen av medel för byggnationer och reparationer var rege-
mentsofficerarnas boställen i allmänhet prioriterade, något som rimligen förkla-
rar den mer stabila situationen för dessa. Av de boställen som år 1776 erhöll 
medel för reparationer och nybyggnationer var en fjärdedel majors- överstelöjt-
nants, eller översteboställen. De svalde dock hälften av årets satsningar. År 1800 
utgjorde de hälften av investeringsobjekten och slukade 77 procent av detta års 
använda medel.38 De skeva proportionerna hade naturligtvis att göra med att 
regementsofficerarnas mangårdsbyggnader var större och kostade mer. 

Processen följde emellertid inte ett enhetligt mönster; i vissa områden inled-
des förfallet tidigare och tycks också ha löpt med olika hastigheter. Mest ut-
bredd var karaktärshusbristen i Finland, där något mer än 50 procent av offi-
cersboställena saknade mangårdsbyggnader redan 1776, en siffra som år 1807 
ökat till åtminstone 70 procent. Anledningarna till att just Finland framstår 
som särskilt hårt drabbat menar Arunasalam sammanhänger med att området, 
till skillnad från den västra rikshalvan, under 1700-talet var krigsskådeplats för 
flera konflikter under vilka förödelsen bitvis var omfattande.39 Troligtvis med-
förde det stora nordiska kriget att boställssystemet i den östra rikshalvan redan 
från början hade långt större investeringsbehov än den västra. Denna under-
hållsskuld hade kronan troligen inte klarat av att beta av. När sedan tidigare 
existerande hus också måste ersättas, förvärrades situationen ytterligare. 

Arunasalams viktigaste slutsats för denna studie är att utfasandet av de in-
delta tjänstebostäderna måste ha tagit sin början långt tidigare än den gängse 
dateringen som utpekar 1833 års lönereform och utvecklingen därefter som den 
huvudsakliga avvecklingsfasen. Han menar på denna punkt att processen bör ha 
inletts redan under 1700-talets sista decennier, med andra ord ett halvt sekel 

                                                      
36 Ulväng, 2002, s. 203. 
37 Arunasalm, 2013, s. 128–129. 
38 Arunasalam, 2013, s. 125–126. 
39 Arunasalam, 2013, s. 132, 134, 135–136. 



188 

tidigare än vad som brukar anföras. Han förklarar utvecklingen med löntagarnas 
bristande efterfrågan på sådant boende, men också på att investeringsbehovet 
under 1700-talets sista fjärdedel vuxit sig så stort för att kunna hanteras ekono-
miskt av kronan.40 

I de fall karaktärshus saknades, skulle löntagaren liksom vid värvade förband 
ersättas med inkvarteringspengar. Sådana har som tidigare framgått utbetalats 
då officerare helt saknat boställen, exempelvis vid Västerbottens regemente.41 
Inkvarteringspengarna specificerades år 1770 till 90 daler silvermynt årligen för 
en överste, 60 för överstelöjtnanter och majorer, 36 för kaptener och regements-
kvartermästare och 24 daler silvermynt för fänrikar och löjtnanter. Medlen 
skulle betalas ut fram till dess att ett nytt hus hunnit resas.42 

Att beloppen skulle utgå kontant är intressant såtillvida att kostnadsläget i ri-
ket avsevärt bör ha skilt sig åt, medan summorna däremot var standardiserade. I 
vissa områden skulle man kanske ha kunnat hyra ett fungerande boende för 
dessa pengar, medan det inte på långa vägar räckte i andra regioner.43 Uppland 
verkar ha varit ett dyrt område. Genom exempel kan kostnadsläget för inackor-
dering sättas i relation till inkvarteringspengarna. 

Ett sådant exempel rör Carl Albrekt Frisenheim som när han fortfarande var 
fältväbel (underofficer) år 1771 genom kollegors försorg inackorderades hos en 
bonde. För en daler kopparmynt om dagen fick han ett eget rum och trakte-
ring.44 Ett års inkvartering med mat kostade således 365 daler kopparmynt, det 
vill säga närmare 121 daler silvermynt. Som tidigare nämnts skulle en överste, 
om karaktärshus saknades, få 90 daler silvermynt årligen som kompensation. I 
en organisation där rangskillnaden mellan en underofficer och regementschefen 
var milsvid ter det sig som tämligen uppenbart att pengarna inte kan ha räckt 
särskilt långt om en fältväbel – förvisso med mat ingående i hyran – inte ens 
skulle ha klarat sig med överstens inkvarteringsersättning. 

Ett annat exempel utgörs av löjtnanten Samuel Fredrik af Bjerkén som år 1806, 
då han avled i tjänsten, innehade det karaktärshuslösa fänriksbostället Berga. Av 
hans bouppteckning framgår att hans inkvarteringspengar motsvarade cirka en 
fjärdedel av den årliga hyra som han betalade för ett hus i Uppsala.45 Uppenbart 
är således att ersättningen måste betraktas som en bristfällig kompensation. 

Arunasalam har jämfört de summor som utbetalades i inkvarteringspengar 
med dem som kronan satsade på nybyggen och reparationer. Han anger att det 

                                                      
40 Arunasalam, 2013, s. 129 och 131. 
41 För detta se kapitel 4. 
42 Kongl. Maj:ts nådiga förklaring öfwer then förnyade husesyns- och boställsordningen af then 15 

september, för the indelte regimenter til häst och fot, angående Caracters- och Laga byggnader å mili-
tie-boställen, daterad 1770-01-03. 

43 För exempel på att inkvarteringskostnaderna kunde variera avsevärt, se Screen, 2007, s. 111–112. 

44 Frisenheim, 1945, s. 7. 
45 Thisner, 2007, s. 110. 
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år 1792 betalades ut omkring 1 600 riksdaler i inkvarteringspengar, medan när-
mare den dubbla summan lades på reparationer och nybyggen. Då många bo-
ställen helt saknade karaktärshus, drar han slutsatsen att det för kronans del 
måste ha varit en betydligt billigare lösning att betala ut inkvarteringsersättning 
än att varaktigt åtgärda bristerna.46 

De förhållanden som Artéus skisserat för de kontantavlönade förbanden, som 
från och med 1766 skulle ersättas kontant i stället för att få sin inkvartering i 
natura, hade därmed en pendang i det militära boställssystemet. Ju längre den 
utveckling som Arunasalm tecknat fortskred, desto större krav ställdes på att 
den enskilde officeren antingen hade tillgång till ett privat boende eller kunde 
ordna det utanför tjänsten. Som tidigare forskning visat, byggde officerstillvaron 
också i andra avseenden på att kårens medlemmar utgjordes av förmögna 
män.47 Att säkerställa ett ståndsmässigt boende skulle därmed kunna läggas till 
många indelta officerares extraordinära utgiftsposter. 

Ett boställe som däremot hade ett befintligt, men av löntagaren obebott ka-
raktärshus, kunde också hyras ut och på så sätt ge extrainkomster eller bespara 
löntagaren underhållskostnader. Ett exempel på detta är Hampus Mörners ar-
rendekontrakt från år 1810 som rör hans kaptensboställe, Kölinge, i Rasbokils 
socken. Mörner hade vid tillfället utarrenderat huvuddelen av boställets mark 
till bonden Jan Jansson, men skrev nu kontrakt med ytterligare en arrendator, 
Anders Hoving. Denne skulle förutom en mindre del av boställets jord och dess 
ekonomibyggnader också hyra karaktärshuset. Hovings arrende uppgick totalt 
till 200 riksdaler banco.48 

Boendet i praktiken 

Av forskningsläget framgår således att det bör ha varit förhållandevis vanligt att 
boställena saknade karaktärshus, åtminstone under undersökningsperiodens 
senare hälft. Huruvida karaktärshusens fanns på plats eller inte var som framgått 
inte nödvändigtvis det som var avgörande för officerarnas adressval. Hur såg då 
boendemönstren i själva verket ut? 

Kaarlo Wirilander tecknar för den östra rikshalvan en utveckling i tre faser. 
Efter det stora nordiska kriget, menar han, hade boställsinstitutionen råkat i 
vanhävd. Många av husen hade förfallit och jorden låg i lägervall. Boställena 
sköttes av bönder som hade fullt upp med att förhindra att gårdarna förvandla-
des till ödemark. Så småningom blev de emellertid återigen beboeliga och allt 
fler av löntagarna slog sig ned på dem. Den sista fasen inleddes under slutet av 

                                                      
46 Arunasalm, 2013, s. 126. 
47 Thisner, 2007, 186–187, 315–317. 
48 KrA, Upplands regemente. Regementsskrivarekontoret II. Rullor och liggare. Arrendekon-

trakt 1762–1849, kaptensbostället Kölinge, arrendekontrakt undertecknat 1810-05-16. 
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seklet då en ökande andel officerare i stället slog sig ned på sina egna gårdar.49 I 
vilken mån Wirilanders generellt tecknade mönster stämmer är oklart, men åt-
minstone i Carl Johan Aminoffs memoarer diskuteras frågan kring officerarnas 
boendemönster på ett sätt som skulle ge Wirilander visst stöd, åtminstone rö-
rande Nyland. År 1777 var nämligen Aminoff major vid Nylands dragonrege-
mente och i ett samtal med regementets chef undrade denne vad som kunde 
göras för att se till att boställena hävdades ordentligt så att inte underhållskost-
naderna steg mer än nödvändigt. Aminoff skall då i Karl XI:s anda ha föreslagit 
för sin chef att denne kunde befalla sina officerare att bebo gårdarna, varvid det 
hela borde lösa sig per automatik. Översten menade dock att lösningen inte var 
godtagbar då alla skulle ”peka Fingret åt mig” med hänvisning till att inga andra 
av den indelta arméns officerare bodde på sina boställen.50 Andra bedömningar 
av indelta officerares och underofficerares boendemönster i Finland innan kriget 
1808–1809 pekar på att omkring 40 procent av dem bebodde sina boställen.51 

Det indelta boendet framstår därmed inte som särskilt eftersträvansvärt, åt-
minstone om Aminoffs återgivna konversation skall tas på orden. Uppenbarlig-
en hade många officerare tillgång till betydligt bättre boendemöjligheter. I syn-
nerhet gäller detta den inkvartering som de lägre officerarnas karaktärshus hade 
att erbjuda, förutsatt givetvis, att de överhuvudtaget fanns. Carl Jakob von 
Schulzenheims valmöjligheter är måhända extrema, men visar ändå på något av 
problemets kärna. 

År 1785 skulle av- och tillträdessyner hållas vid några av de boställen som in-
nehades av officerare vid Upplands regemente. För att kalla dem till syneför-
rättningarna hade ett adressregister upprättats. Av detta framgår att von Schul-
zenheim kunde nås på Grönsö slott utanför Enköping som hans far då ägde.52 
Valet mellan att bo på ett slott eller ett mindre boställe kan inte ha varit särskilt 
svårt att göra. Det är således långt ifrån säkert att de faktiskt befintliga karak-
tärshusen i realiteten kunde konkurrera med de alternativa möjligheter lönta-
garna i vissa fall hade att välja mellan.53 

Att studera boende 
Att officerarna inte bebodde sina boställen bör således ha varit ganska vanligt, 
men som också framgått är förhållandena inom löneindelningsverket svåra att 
generalisera. Därför skall nu mer systematiskt undersökas i hur hög utsträckning 
officerarna vid Upplands regemente under perioden 1721–1833 och de vid om-

                                                      
49 Wirilander, 1964, s. 78. 
50 Aminoff, 1994, s. 307. 
51 Screen, 2007, s. 113. 
52 Exempelet hämtat ur Thisner, 2007, s. 112. 
53 Om det äldre forskningslägets uppfattning om officerarnas privatekonomiska situation varit 

riktig, hade förmodligen däremot månget boställe varit bebott, oavsett om karaktärshus funnits på 
plats eller inte. För en översikt av dessa ståndpunkter, se Thisner, 2007, s. 165–171. 
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kring hälften av officersboställena vid Västerbottens regemente under perioden 
1770–1833, bebodde sina boställen. 

Undersökningen bygger för Upplands regementes del på de 25 ordinarie offi-
cersboställena, varvid regementsofficerarnas kaptenskap räknats bort. Detta ef-
tersom kaptenskapen vid Upplands regemente enbart fyllt funktionen av lönebo-
ställe, medan majors-, överstelöjtnants- och överstebostället fyllt såväl funktionen 
som lönemedelsproducenter som tjänstebostäder vid regementet. Underlaget byg-
ger därmed på de boställen där sannolikheten var störst att löntagarna bebodde. 
För Västerbottens regemente bygger bedömningen på 13 boställen, sju belägna i 
Norrbottens län och sex i Västerbottens län.54 

Den kortare undersökningsperioden för Västerbottens regemente samman-
hänger med att mer än hälften av regementets officersindelningar inte var kom-
pletta med boställen förrän från och med 1770-talet. Avseende tillståndet för 
dessa fastigheters karaktärshus bör de generellt betecknas som bättre än vid 
Upplands regemente, eftersom resandet av mangårdsbyggnaderna på de under 
1760- och 1770-talen inköpta gårdarna förefaller ha ägnats en hel del omsorg. 
Därmed dock inte sagt att samtliga boställen var försedda med sådana hus.55 

Det bör betonas att ståndspersoners boendemönster är svåra att undersöka, i 
synnerhet om man önskar sig entydiga svar. Ulväng framhåller i detta samman-
hang att det inte var ovanligt att dessa gruppers boende präglades av alterne-
rande adresser för sommar- och vinterboende.56 Sådana finare nyanser som mä-
ter den grad som boställena använts som bostäder av en enskild officer under 
varje enskilt år kan inte kommas åt här. 

Metoden bygger på att närmare granska mantalslängdernas och husförhörs-
längdernas uppgifter om boställenas personella sammansättning. Att löntagaren 
finns upptagen i mantalslängderna över huvud taget – i synnerhet för boställena 
vid Upplands regemente – är givetvis en god början, men det säger i snävare 
bemärkelse egentligen inte mer än att han skattat för boställets folk. Emellertid 
nämns ibland också att löntagaren som förvisso framstår som brukare av bostäl-
let, är skriven på annan plats. I sådana fall kan han karaktäriseras såsom brukare 
av bostället, men rimligen inte som boendes där. Utöver sådana fingervisningar 
antyder förekomsten av lakejer, betjänter och husjungfrur, i synnerhet för de 
högre officerarna, att löntagaren – under förutsättning att han i övrigt före-
kommer i sammanhanget – förefaller bebo gården. 

På de lägre officerarnas boställen var i regel en sådan mer elaborerad betjä-
ning frånvarande även i de fall man på goda grunder kan misstänka att löntaga-

                                                      
54 Underlaget för Västerbottens regemente är således detsamma som använts för att undersöka 

brukningsförhållandena vid regementet, närmare bestämt omfattar undersökningen officersbostäl-
lena vid Piteå, Skellefteå, Kalix och Lövångers kompanier samt överstebostället Gran. 

55 För boställssituationen vid Västerbottens regementes officersindelningar, se kapitel 4. För en 
utförlig beskrivning av regementets karaktärshus, se Svartengren 1934, passim och Svartengren 
1943, passim. 

56 Ulväng, 2002, s. 181, not 18. 
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ren bodde där. Vanligen hade de lägre officerarna utöver jordbrukets pigor och 
drängar en hushållerska. Förekomsten av hushållerskor måste dock tolkas med 
viss försiktighet, ty en indelningshavare som drev bostället i egen regi, måste ju 
ändå ofta hålla med en sådan åt den övriga arbetskraften. Förekomsten av en 
hushållerska är alltså inte ett lika säkert indicium som en betjänt. 

En mer säker indikation på att dessa officerare bebodde bostället är då att 
hans fru och barn också omnämns i materialet. Nu var ju inte alla officerare 
gifta män – i synnerhet inte de lägre – varför detta endast kan fungera som en 
indikator bland flera andra.57 En annan källa är husförhörslängderna. Från och 
med omkring 1770 finns sådant material att tillgå generellt, ur vilket komplette-
rande information kan hämtas. I detta material kan utläsas huruvida löntagaren 
tagit nattvarden och/eller genomgått husförhör. Om så är fallet bör det också 
vara ett ganska säkert tecken på att han haft åtminstone någon närvaro i den 
socken bostället var beläget. 

Materialet är i många fall motsägelsefullt. Löntagaren kan mycket väl ur 
mantalslängdernas perspektiv framstå såsom i allra högsta grad hemmahörande 
på bostället, medan husförhörlängderna tiger om hans existens. I några enskilda 
fall anger mantalslängderna att bostället är utarrenderat, medan löntagaren finns 
upptagen i husförhörslängderna, vilket i sådana fall måste tyda på att han åt-
minstone periodvis hört hemma på bostället, men inte engagerat sig närmare i 
dess drift. Det är därför på sin plats att här understryka att undersökningen, 
trots att den är baserad på systematiskt genomgånget källmaterial, snarast får en 
karaktär av en empiriskt grundad bedömning. En mer exakt bild kan troligen 
heller inte åstadkommas, givet materialets karaktär.58 

I diagram 6:1 presenteras den bedömda boendegraden vid samtliga Upplands 
regementens ordinarie officersboställen. Löntagarnas boendemönster sätts här i 
relation till de brukningsmönster som i högst utsträckning involverade dem 
själva, närmare bestämt egen drift av boställena och hälftenbruk. Undersök-
ningsperioden har delats in i sju stycken fjorton år långa perioder och en sista 
som är femton år lång. Varje period omfattar således 350 boendeår (25 boställen 
x 14 år), medan den sista utgörs av 375 år. Därefter har den relativa boendegra-
den inom respektive period beräknats. 

                                                      
57 Vid Upplands regemente gifte sig åtminstone 65 % av officerarna. Den genomsnittliga gif-

termålsåldern vid första äktenskapets ingående låg under perioden 1720–1800 på omkring 35 år. 
Omkring hälften av giftermålen hade ingåtts då officerarna befann sig i subalterna officersgrader, 
Thisner, 2007, s. 242–244. 

58 Detta utsluter inte att exempelvis självbiografiskt material såsom Vardagsslit och sjuårskrig. 
Upplevt och beskrivet av den nyländske dragonen Carl Johan Aminoff och ”Major C. A. Frisenheims 
levnadsbeskrivning” kan ge värdefulla inblickar i den indelta inkvarteringens praktik ur enskilda 
individers perspektiv, men det är å andra sidan knappast möjligt att utifrån sådant material dra 
slutsatser om generella mönster. 
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Diagram 6:1. Bedömd boendegrad vid Upplands regementes officersboställen 
(exklusive kaptenskapen) 1721–1833, procent av driftsår 
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Källa: Databasen Upplands regemente 1721–1833 och diagram 5:2.  
Anm.: uppgifterna för boställenas driftsformer rör samtliga 28 boställen, medan bedömningen av 
boendeförhållandena exkluderat kaptenskapen. 

Det viktigaste resultatet som diagram 6:1 visar är att de uppländska officerarna i 
förhållandevis ringa utsträckning har bebott sina boställen. I de fall de faktiskt 
gjort det, har de gjort det i lägre utsträckning än vad tillgången på karaktärshus 
medgett. Detta stärker i sin tur Ulvängs förmodan om att karaktärshusens bety-
delse inte skall överdrivas då löntagarnas adressval diskuteras. Hälften av bostäl-
lena vid Upplands regemente var under perioden 1775–1806 trots allt försedda 
med karaktärshus. Boendegraden var emellertid långt lägre än så.59 Fram till 
1760-talets början var omkring en tredjedel av boställena bebodda av löntaga-
ren, räknat som andel bebodda driftsår. Boendegraden minskade till omkring 
20 procent efter 1760-talets ingång. Efter 1805 års arrendereform minskade be-
nägenheten att bebo boställena ytterligare; till omkring 10 procent. 

Som framgår av diagram 6:1 följde den bedömda boendegraden någorlunda 
de brukningsformer som i högst utsträckning involverade löntagaren. Om lön-
tagarna personligen var involverade i boställets drift, ökade alltså i allmänhet 
deras benägenhet att bebo det. Boendegraden var dock lägre än det mer direkta 

                                                      
59 Under perioden 1775–1806 är karaktärshusens befintlighet känd i detalj för denna studie. 

Regementets ordinarie 25 officersboställen har för övrigt aldrig varit kompletta med mangårds-
byggnader. Två boställen har aldrig ha haft någon sådan byggnad, åtminstone inte fram till år 
1806. För detta se, Thisner, 2007, s. 109. Givet den tid det kunde ta att få ett sådant hus rest efter 
det att det gamla dömts ut, är det vidare rimligt att tro att ytterligare ett antal boställen vid varje 
given tidpunkt innan 1775 bör ha saknat sådana byggnader. 
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driftsengagemanget i boställena. Det är således uppenbart att dessa bruknings-
former inte heller per automatik medförde att löntagarna vistades där. 

För Upplands regementes del måste alltså konstateras att löneindelningsver-
ket såsom inkvarteringsform aldrig spelat någon större roll. Den mest centrala 
anledningen till det var rimligen att löntagarna här vanligen var besuttna män 
med egna gods och gårdar att investera sin tid och energi i. Därigenom hade de 
också tillgång till ett bättre boende än vad bostället kunde tillhandahålla. Där-
emot vet vi inte utifrån dessa uppgifter var dessa löntagare i övrigt höll till, bara 
att de inte i första hand hade sin adress på bostället. Hur såg då situationen ut 
vid Västerbottens regemente under perioden 1770–1833 vid de 13 ingående offi-
cersboställena? Detta visas i diagram 6:2. 

Diagram 6:2. Bedömd boendegrad vid 13 av Västerbottens regementes 
officersboställen 1770–1833, procent av driftsår 
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Källa: Databasen Västerbottens regemente 1770–1833 och diagram 5:4. 

Som framgår av diagram 6:2 avviker boendemönstret vid Västerbottens rege-
mente ifrån det vid Upplands regemente i så måtto att boställena här i långt 
högre grad förefaller ha bebotts av sina löntagare. Det tål dock att upprepas att 
boendegraden snarast är att betrakta som en uppskattning. I synnerhet gäller 
detta Västerbottens regemente, där materialet i många fall är motstridigt. Om 
någon tendens i den presenterade uppskattningen kan diskuteras, så är det i 
sådana fall att bedömningen snarare torde ligga något i underkant än i överkant.  

Vad som någorlunda säkert kan sägas är att löntagarnas benägenhet att bebo 
sina boställen var högre än vid Upplands regemente. Här var ju också löntagarnas 
engagemang i boställenas drift betydligt högre, vilket rimligen bör ha spelat en 
viss roll. En annan skillnad är att boendegraden – tvärt emot mönstren vid Upp-
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lands regemente – också föreföll ha ökat över tid. Liksom vid Upplands rege-
mente var emellertid benägenheten att bebo bostället lägre än det mer direkta 
engagemanget i driften av dem. Undantaget utgörs av den sista delperioden, 1818–
1833, då boställena faktiskt beboddes i något högre grad än de brukades av lönta-
garna själva. I realiteten innebar det således att boställen som arrenderats ut, ändå 
användes av några löntagare som tjänstebostäder. 

Anledningarna till att inte bebo bostället är i många fall mer svårfångade. I 
några fall framgår emellertid mer tydligt att löntagaren hade adress och kanske 
också privatekonomiskt högre prioriterade åtaganden på andra ställen. Ett så-
dant exempel var löjtnanten Carl Olof Holmquist som mellan åren 1785 och 
1789 innehade löjtnantsbostället Landet vid Kalix kompani. 1787 och 1788 drev 
han förvisso bostället med eget folk, men var själv skattskriven i Dalarna. Under 
såväl hans första som sista år på bostället hade han i stället arrenderat ut det. 
Hans företrädare, löjtnanten Olof Lockne, hade för övrigt ett liknande ar-
rangemang. Denne var dock skriven i Ångermanland.60 

Att boendegraden ändå var så pass hög, hänger rimligen samman med att 
tillgången på alternativa inkvarteringsmöjligheter bör ha varit mer begränsade 
här än i Uppland. Därutöver fungerade officersboställena här förmodligen också 
bättre som statusmarkörer för dess innehavare. Karaktärshusen var inte nödvän-
digtvis mer storslagna än på andra ställen, men de konkurrerade å andra sidan 
inte heller med den mängd slott och herrgårdar som fanns i Uppland. 

Hur skall då den ökade benägenheten att bebo boställena över tid förklaras? 
Under i synnerhet den första nedslagsperioden, 1770–1785, skulle den lägre bo-
endegraden kunna förklaras med att många av boställena var förhållandevis nya. 
Flera av de i studien ingående boställena fick först under loppet av 1770- och 
1780-talet sina karaktärsbyggnader färdigställda, något som bör ha haft en viss 
betydelse.61 Varför perioden 1818–1833 uppvisade en än högre benägenhet att ha 
bostället som adress, är emellertid något mer svårförklarat. En tänkbar anled-
ning skulle kunna vara att de enligt förordningarna stipulerade nyodlingarna 
börjat ge sådan effekt att boställena framstod som mer tilltalande. Perioden lig-
ger i det tidsspann där den agrara revolutionen i åtminstone andra landsändar 
genererat avgörande förändringar i gårdarnas ekonomi.62 

En sista fråga som återstår att diskutera är vilket av de två mönstren som ter 
sig som mest representativt för den indelta armén. Av allt att döma är det ju två 
extremer som kommit i dagen. Överslagsvis var genomsnittligen runt 
20 procent av boställena under perioden 1721–1833 bebodda av sina löntagare 

                                                      
60 Databasen Västerbottens regemente 1770–1833. Löjtnantsbostället Landet, Norrbottens län, 

Nederkalix socken 1783–1789. 
61 Exempel på sådana boställen, ingående i studien är Landet och Johannisberg, för detta, se 

Svartengren, 1943, s. 104–106 och 110–111, samt Selslund, Fredriksberg, Strömsholm och 
Strömsnäs. För de senare fyra, se Svartengren, 1934, s. 80, 86–87, 99–100, 113–114. 

62 För förordningar rörande nyodlingar vid Västerbottens regementes officersboställen, se kapitel 4. 
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vid Upplands regemente. Motsvarande siffra vid Västerbottens regemente (eller 
i alla fall vid de 13 undersökta boställena) pekar på att åtminstone 50 procent var 
det under perioden 1770–1833. Detta var således väsentligen högre, men är icke 
desto mindre att betrakta som beskedliga tal, i förhållande till hur systemet ide-
altypiskt var tänkt att fungera. Ska då antas att av det totala antalet officersbo-
ställen omkring hälften av dem var bebodda av sina löntagare eller – som vid 
Upplands regemente – knappt var det alls? 

Inledningsvis måste konstateras att en förhållandevis stor del av den indelta 
arméns regementen huserade i sådana regioner där befolkningstätheten var 
högre än i norra Sverige. Alternativa och förmodligen också bättre boendemöj-
ligheter torde ha funnits för mången officer – inte bara i den västra rikshalvan, 
utan fram till 1809 även i den östra. Som Wirilander nämnt, pekar de ständiga 
uppmaningarna om att bebo sina boställen till officerarna vid finska indelta 
förband, på att de antingen hade andra möjligheter eller värderade ett indelt 
boende lågt. Ett likande intryck gav även Aminoff uttryck för i sina diskussioner 
med sin regementschef.63 

På grundval av detta menar jag att den rimligaste slutsatsen måste bli att det 
förvisso kan ha funnits löntagare vid andra förband, vars boende påminde om 
förhållandena i Västerbotten. Det generella mönstret i armén bör dock haft 
större likheter med förhållandena vid Upplands regemente. Vidare forskning får 
dock utvisa den närmare riktigheten i denna förmodan. 

Sammanfattning 

I detta kapitel har inledningsvis officersboställenas arkitektoniska huvudlinjer 
och hur försörjningen av karaktärshus idealtypiskt var organiserad beskrivits. 
Därefter har frågan om i vilken grad dessa mangårdsbyggnader funnits belysts 
utifrån tidigare forskning. Under åtminstone den senare hälften av undersök-
ningsperioden måste konstateras att inkvarteringen genom tjänstebostäder var 
en institution i till synes fritt fall. Allt fler boställen saknade sådana tjänstebo-
städer. I stället betalade kronan från och med 1770-talets början mer allmänt ut 
inkvarteringspengar till den indelta arméns officerare då sådana hus saknades. 
Ersättningen förefaller dock ha varit snålt tilltagen. Artéus har uppmärksammat 
1766 års beslut att upphäva rätten till inkvartering i natura för den värvade ar-
méns personal, en reform som han menar ledde till en försämring för denna 
grupp statstjänare. Motsvarande utveckling förefaller i ljuset av dessa resultat 
också ha drabbat de indelta officerskårerna. 

Slutligen har officerarnas benägenhet att bebo sina boställen undersökts ut-
ifrån mantals- och husförhörslängder. Resultatet visade att boställena i högst 
begränsad utsträckning förefaller ha använts som tjänstebostäder vid Upp-
lands regemente under perioden 1721–1833. Under undersökningsperiodens 

                                                      
63 Wirilander, 1964, s. 77–78, Aminoff, 1994, s. 307. 
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början var boställena bebodda av sina innehavare till omkring 30 procent för 
att sedan sjunka till 10 procent av driftsåren i slutet av undersökningspe-
rioden. Vid Västerbottens regemente har omkring hälften av regementets offi-
cersboställen undersökts från och med den period då officersindelningarna vid 
förbandet var kompletta med boställen. Närmare bestämt är det perioden 
1770–1833 som stått i fokus. Vid Västerbottens regemente var löntagarnas be-
nägenhet att bebo sina boställen betydligt högre. I omkring hälften av de un-
dersökta boställenas driftsår beboddes de av sina löntagare. 

Skillnaderna regementena emellan har primärt förklarats med att alternativa 
ståndsmässiga boendealternativ i Västerbotten var lägre i jämförelse med Upp-
land. I detta sammanhang har också antagits att huvuddelen av de områden, 
som den indelta arméns förband huserade i, snarare premierade ett boende en-
ligt det mönster som Upplands regemente uppvisade än ett sådant som iaktta-
gits i Västerbotten. 

Vad betyder då dessa resultat i ett större perspektiv? Indelningsverket har 
framställts som ett avlöningssystem som var en både enkel och billig lösning för 
kronan. Decentraliseringen av skatteuppbörden, och därmed avlöningen i en 
ekonomi där skatterna i hög grad utgick i naturapersedlar, har beskrivits som 
rationell. Den komponent i systemet som rörde inkvarteringen – i synnerhet för 
officerarna och de högre civil-militära löntagarna – kan däremot inte på samma 
sätt sägas ha haft dessa drag. Rimligen måste det ha varit dyrare att i ett decent-
raliserat system anskaffa inkvarteringsmöjligheter för befälet. Att inhysa en offi-
cer i städerna någorlunda ståndsmässigt var säkerligen inte en kostnadsfri lös-
ning, men kronan slapp åtminstone att allokera resurser för byggenskap och 
hålla igång en kontrollapparat som skulle säkerställa att dessa fastigheter hölls i 
ett reglementsenligt skick. 

Mot bakgrund av i synnerhet Arunasalams resultat, är frågan befogad att ställa 
om inte indelningsverket redan från början var eller åtminstone blev en för dyr in-
kvarteringslösning för kronan att upprätthålla för officerarnas del. När därtill läggs 
att många löntagare inte nödvändigtvis tycks ha uppskattat den indelta inkvarte-
ringen, måste rimligen investeringsbenägenheten ha minskat ytterligare. Mycket 
tyder alltså på, som Arunasalam påpekat, att löneindelningsverkets tjänstebostäder 
de facto befunnit sig under avveckling betydligt tidigare än den milstolpe som 1833 
års lönereglering brukar utpekas som. 

Ytterligare en aspekt som förtjänar närmare uppmärksamhet rör bostället och 
officerens boende i förhållande till en politisk-militär kontrollordning. Under 
det sena 1600-talet avsåg kronan att upprätthålla en patriarkal militär ordning. 
Detta förutsatte att de fysiska avstånden mellan officerarna och manskapet inte 
var alltför stora. Utvecklingen under 1700-talet röjde i sådana fall ett annat för-
hållningssätt. Upprepade befallningar om att officerarna skulle bebo sina bostäl-
len klingade i många fall ohörda. Bilden av ett militärt husbondevälde – åt-
minstone såsom det idealt skulle komma till uttryck i den fredstida vardagslun-
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ken – måste på grundval av dessa resultat rimligen justeras för många av de in-
delta förbanden. Däremot inte sagt att denna idé inte fortfarande kunde vara 
fast rotad i andra sammanhang, såsom under kronoarbeten och övningar. I jäm-
förelse med Karl XI:s dekret antyder praktiken under 1700-talet efter det stora 
nordiska kriget likväl något annat. 

Ett sista område som bör beröras med denna studies resultat i åtanke är upp-
fattningen om de indelta officerarna som med sitt boställe, i likhet med präster-
skapet, skall ha utgjort ett slags kulturella centra. Det kan, beroende på vilken 
betydelse man nu lägger i begreppet, enbart sägas ha haft förutsättningar för sig 
i områden som Västerbotten, där boställena till åtminstone hälften var bebodda 
av sina löntagare. Huruvida löntagarna hade ett sådant inflytande i lokalsam-
hället och vad de i sådana fall bidrog med, ligger emellertid utanför denna stu-
dies ramar. För ett regemente som Upplands är emellertid denna uppfattning 
helt enkelt felaktig. Om löntagarna i högst begränsad utsträckning drev sina 
boställen i egen regi och i ännu lägre grad bebodde dem, är det uppenbart att 
boställena och deras innehavare knappast kan tillskrivas en sådan roll. Rimligen 
gäller detta också de regementen vars indelningar fanns i mer tättbefolkade 
bygder med ett vitalt högreståndsliv. 
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KAPITEL 7 

Indelningsverket: ett heterogent och 
marknadsintegrerat system 

Syftet med denna studie har varit att undersöka det militära löneindelningsverket 
och på så sätt närmare problematisera den svenska statens förvaltning och dess 
resurssystem. Frågan som stått i fokus rör hur detta lönesystem fungerade i det 
egentliga Sverige under perioden 1721–1833. 

Frågan är föranledd av tre huvudsakliga skäl. För det första var indelningsver-
ket något av en hörnpelare för den svenska staten; betydande delar av såväl krigs-
makten som den civila förvaltningen avlönades och underhölls genom det. Det 
var därmed en stor och betydelsefull samhällsinstitution. Det yngre indelnings-
verket infördes under 1600-talets två sista decennier, men dess ”storhetstid” (1721–
1833) överlappade med en tid av förhållandevis omfattande ekonomiska föränd-
ringar, den agrara revolutionen. I förlängningen av detta konstaterande ligger för 
det andra en fråga om systemets kontinuitet, respektive förändring. Slutligen kan 
frågan också motiveras med att det funnits stora kunskapsluckor om hur systemet 
fungerade i praktiken. Mycket av vår nuvarande kunskap om löneindelningsver-
ket bygger på information om dess yttre ramar, genererad av studier på normativ 
nivå. Systemets ekonomiska aspekter, i synnerhet utifrån löntagarnas perspektiv, 
har däremot ägnats liten uppmärksamhet, något som är anmärkningsvärt, givet 
systemets centrala roll. 

Centrala faktorer för att förklara systemets funktion har utöver indelningar-
nas sammansättning även lokala förhållanden, löntagarnas socioekonomiska 
bakgrund, den agrara revolutionen, graden av marknadsinteraktion och skatte-
systemets utformning bedömts vara. 

Fyra indelta infanteriregementen har valts för denna studie. Dalregementet, 
beläget i en region med tidigindustriella drag och Upplands regemente som var 
förlagt i en spannmålsbygd. Därutöver har Älvsborgs och Västerbottens rege-
menten valts, vilka båda var hemmahörande i områden där animalieproduktion 
spelade en större roll. Upplands och Västerbottens regementen har undersökts 
närmare avseende boställenas brukningsförhållanden och disposition. De valda 
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regementenas avlöningssystem var således präglade av olika jordbruksförhållan-
den. Lönesystemen var också sammansatta på olika sätt. 

Undersökningen har avgränsats till att röra officerarnas indelningar. Offi-
cerslönerna vid ett infanteriregemente uppgick enligt jordeböckerna till 
motsvarade 65 procent av de totala resurser som transfererades inom ramen 
för avlöningssystemet. 

Indelningarnas uppbyggnad och hemmansräntornas 
sammansättning 

Officerarnas löner var i regel sammansatta av tre olika intäktsslag: hemmansrän-
tor, avkastning från boställen och vanligen också kronotiondespannmål. De olika 
intäktskategoriernas relativa betydelse varierade mellan de studerade regementenas 
avlöningssystem. Det vid Västerbottens regemente vilade i hög utsträckning på 
hemmansräntor och saknade därutöver tilldelning av kronotiondespannmål. Vid 
Upplands regemente och Dalregementet motsvarade hemmansräntorna enligt 
jordeböckerna omkring hälften av de sammantagna officerslönerna, medan de vid 
Älvsborgs regemente stod för omkring två tredjedelar. Dalregementet hade en 
större relativ andel kronotiondespannmål anslagen än vad som normalt brukade 
vara fallet. Upplands regementes avlöningssystem vilade i högst utsträckning på 
avkastning från boställen bland denna studies undersökta regementen. Lönesy-
stemens olika intäktsprofiler till trots, är det inte desto mindre rimligt att anta att 
den ursprungliga avsikten var att systemen skulle producera ungefärligen lika 
stora intäkter för löneändamål när systemet etablerades under 1600-talets slut. 

Strukturen på boställenas avkastning och hemmansräntornas sammansätt-
ning varierade mellan olika förband. Vid Upplands regemente utgjorde spann-
mål den viktigaste räntepersedeln, medan kol- och vedräntor spelade en stor roll 
i Dalregementets räntesystem. Vid Västerbottens regemente var penningräntor 
de mest betydelsefulla, följt av smör- och spannmålsräntor. Vid Älvsborgs re-
gemente liknade situationen Västerbottens regemente. Andelen penningräntor 
var däremot lägre här. 

På grundval av uppgifter från slutet av undersökningsperioden kan konstateras 
att hemmansräntornas persedelsammansättning fick ekonomiska konsekvenser. 
Fördelaktigast var hemmansräntorna vid Upplands regemente och sämst var de vid 
Västerbottens regemente. Lönesystem som i hög utsträckning byggde på räntor – i 
synnerhet penningräntor och sådana med låg spannmålshalt – blev med tiden 
mindre lukrativa. Resultatet bekräftar den tidigare forskningens betoning av 
spannmålsräntornas betydelse och penningräntornas bristande inflationsskydd. 
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Bostället som lönemedelsproducent 

Till skillnad från indelningarnas anslagna skattehemman, var boställenas över-
skott närmast helt i händerna på indelningshavaren. Boställenas avkastning ut-
vecklades därmed efter andra principer än intäkterna från räntorna. 

Boställenas betydelse varierade betydligt inom respektive avlöningssystem. 
Störst roll spelade de som framgått vid Upplands regemente och minst roll – åt-
minstone i formell mening – vid Västerbottens regemente. Officersindelningarna 
blev här kompletta med boställen först omkring 1770. Det mest centrala resultatet 
är boställsavkastningens ökade relativa betydelse i de olika lönesystemen. Orsa-
kerna bakom förskjutningarna hos de olika regementena skiljer sig dock åt. Vid 
vissa regementen framstår boställenas betydelse som större än vad de egentligen 
var eftersom räntornas värden där urholkats i hög grad, medan boställenas pro-
duktionsökningar var mer betydande i andra regementens lönesystem. Älvsborgs 
och Västerbottens regementen är exempel på de förstnämnda, medan Dalrege-
mentets och Upplands regementes boställen är exempel på de sistnämnda. 

Följden av räntepersedlarnas heterogena prisutveckling och boställenas va-
rierande roll och avkastning ledde sammantaget till betydande inkomstskil l-
nader. De sammantagna intäkterna för avlöning av officerare var under 1820-
talet exempelvis dubbelt så höga vid Upplands regemente i jämförelse med 
Västerbottens regemente. 

Dessa mönster framgår också tydligt i regementenas medellöner. En fänrik vid 
Upplands regemente tjänade genomsnittligen mer än vad en kapten (kompanichef) 
gjorde vid Västerbottens regemente under 1820-talet. En kapten skulle enligt löne-
staterna egentligen ha tjänat dubbelt så mycket som en fänrik. Skillnaderna rege-
mentena emellan bör ha varit större vid periodens slutskede än vid dess början. 
Graden av heterogenitet har således ökat med tiden. 

En närmare analys av högsta, respektive lägstalönerna inom samma lönegrad, 
har lämnat kompletterande information. Skillnader fanns nämligen inte enbart 
mellan olika regementen, utan även inom respektive löntagarkategori vid 
samma regemente. Det heterogena indelningsverket i 1820-talstappning var 
därmed inte enbart en fråga om skiljaktig ekonomisk utveckling på regional 
nivå. Betydande variationer fanns även lokalt. 

Den trend som tydligt låter sig utläsas avseende förändring är att avkastning-
en från boställena fick en större relativ betydelse för de indelta officerarnas lö-
ner. Resultatet låter sig väl förklaras med den agrara revolutionens effekter, det 
vill säga en stigande jordbruksproduktion. En fråga är då hur detta överskott 
skapades i praktiken. 
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Löntagarnas produktion av lönemedel: boställsdriften 

Den traditionella bilden av de indelta löntagarnas förehavanden på sina bo-
ställen – i synnerhet sådana som var officerare – har varit positiv. Ofta har 
hävdats att de varit föregångsmän på en rad områden. En vanlig uppfattning 
är att löntagarna med deras boställen varit administrativt, agrart och kulturellt 
ledande i lokalsamhället. 

Huvudresultatet i denna studie är emellertid att arrenden var den enskilt vanlig-
aste driftsformen vid Upplands regementes officersboställen. Redan från undersök-
ningsperiodens början drevs boställena till omkring 60 procent genom arrendeförfa-
rande, för att under periodens sista tre decennier öka till mellan 80 och 90 procent. 
Detta var en effekt av att arrendena formaliserades och institutionaliserades 1805, 
vilket förmodligen underlättade för både boställshavare och arrendatorer. Studien 
har också visat att tillbakagången av löntagardrivna boställen inleddes långt tidigare, 
från redan låga nivåer. För Upplands regementes del är det alltså svårt att se office-
rarna som agrara föregångsmän, åtminstone på boställena. 

Den tid löntagarna förfogade över sina boställen dikterades i huvudsak av be-
fordringsgången, vilken i synnerhet för de lägre officerarna ofta var kort. Bruknings-
tiderna för arrendatorerna var emellertid också förhållandevis korta, något som ty-
der på att arrendevillkoren varit osäkra. Bakom detta mönster finns flera orsaker. 
Ett av dem var att arrendekontrakten ofta upphörde att gälla då en ny löntagare 
tillträdde indelningen. Ett annat skäl var att det var på bostället som den indelte 
löntagaren hade störst manöverutrymme. Under slutet av undersökningsperioden 
ökade arrendatorernas besittningstider. Detta var en följd av att arrendena reglera-
des 1805 med det uttalade syftet att åstadkomma stabilare förhållanden. 

Brukarmönstren vid Västerbottens regemente under perioden 1770–1833 
uppvisade i jämförelse med Upplands regemente radikalt avvikande drag. Det 
mest iögonenfallande är den höga grad i vilken löntagarna själva drev sina bo-
ställen, något som förekom i genomsnittligen 70 procent av driftsåren. Många 
av arrendatorerna var annars själva officerare vid regementet. 

Vid båda regementena var benägenheten att arrendera ut boställena störst vid 
fänriks- och löjtnantsboställena. Orsaken bakom detta måste närmast sökas i den 
höga ombytligheten på dessa indelningar, en följd av tjänstesystemets utformning.  

Varför uppvisade då boställsdriften så olika mönster? En viktig anledning var 
de båda regionernas socio-geografiska läge. Tidigare studier har visat att office-
rarna vid Upplands regemente var privatförmögna män som i hög utsträckning 
ägt jord vid sidan av sina tjänsteåtaganden. Rimligen har dessa egendomar fått 
den primära uppmärksamheten, varvid boställena för mången upplandsofficer 
var ett sidoåtagande. Det finns i och för sig ingenting som skulle motsäga att 
även Västerbottens officerare var jordägare, men i sådana fall bör många av dem 
haft dessa egendomar på betydligt längre avstånd ifrån regementet. 
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En central slutsats är således att boställsdriften uppvisade olika mönster i 
olika delar av landet. Resultaten är därför svåra att generalisera. Men rimligtvis 
bör liknande mönster som vid Upplands regemente kunna iakttas även vid 
andra förband. Jordmarknaden på Närkeslätten, Östgötaslätten, i Skåne och 
delar av Västergötland hade rimligen mer gemensamt med den kring Mälaren 
än den i Norrland. 

Löneindelningsverket och marknaden 

Studien har också visat att löneindelningsverket på varierande sätt var kopplat 
till olika marknader. Inte minst kommer detta till uttryck då naturaskatterna 
och boställenas avkastning omvandlades till pengar. Detta skedde på tre olika 
sätt. Jag kallar dessa lokal avsättning, symbios och långväga handel. 

Den lokala avsättningen präglades av förhållandevis korta transportavstånd 
där köparen inte nödvändigtvis behövde vara specificerad. Den skedde huvud-
sakligen i områden som präglades av spannmålsunderskott. Tydliga exempel här 
är Västerbottens och Älvsborgs regementen, men även delar av Dalregementes 
kronotiondespannmål och boställsavkastning omsattes på detta sätt. 

Den typ av interaktion som präglas av symbios skiljer sig från den lokala av-
sättningen på så sätt att köparen var betydligt mer specifik. Tydligast kommer 
den typ av marknadsintegration som benämnts symbios till uttryck i Dalregemen-
tets kolräntor som likt hand i handske passat ihop med bergsnäringen. I någon 
mån hade även Upplands regementes försäljning av spannmål till de nordupp-
ländska bruken sådana drag.  

Det tydligaste uttrycket för omsättande av räntepersedlar genom långväga 
handel uppvisade slutligen Västerbottens regemente, där smör skeppats till 
Stockholmsmarknaden, men även Upplands regementes löntagare har troligen 
begagnat sig av denna metod. Framförallt avses i det senare fallet lönespannmål 
som gått till Bergslagen, dit transporterna kunde vara nog så besvärliga. 

Sättet som naturalönerna måste hanteras för att konverteras till pengar å ena 
sidan och räntepersedlarnas värdeutveckling å den andra, visar på en av lönesy-
stemets paradoxer. På räntetagarnas bord låg omaket att omvandla naturaskatter 
till pengar. De löntagare som hade en stor andel penningräntor i sina löner slapp 
detta besvär, något som i förstone ter sig som mer smidigt. Emellertid förlorade 
löntagarna långsiktigt på att ha penningräntor i sina anslagna skatter, eftersom 
skattesystemet i dessa räntors fall hade problem med att hantera inflation.  

Slutligen bör även boställsdriften uppmärksammas. Även denna var i varierande 
grad marknadsintegrerad. I denna studie kommer detta tydligast till uttryck vid 
Upplands regemente där ju boställena redan från 1720-talet i hög utsträckning var 
utarrenderade. Detta antyder således också att indelningsverket, åtminstone i vissa 
regioner, var välintegrerat på en annan typ av marknad, nämligen jordmarknaden. 
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Det indelta boendet 

Löneindelningsverket skulle utöver lönemedel även tillhandahålla tjänstebostä-
der. För detta ändamål skulle boställena vara försedda med ett karaktärshus, en 
efter graden anpassad mangårdsbyggnad som kronan bekostade. Officerarna 
skulle enligt Karl XI:s ursprungsintentioner bo på sina boställen, något som inte 
minst sammanhängde med såväl kronans som krigsmaktens kontrollambitioner. 

Tidigare forskning har visat att sådana hus ibland saknades och att denna 
brist blev vanligare med tiden. Om mangårdsbyggnader saknades skulle istället 
inkvarteringspengar betalas ut. Dessa medel var generellt snålt tilltagna och fö-
refaller heller inte ha räckt särskilt långt som kompensation. 

De uppländska officerarna bodde i förhållandevis ringa utsträckning på 
sina boställen, vanligen var de bebodda av löntagarna i mellan 20 till 
25 procent av driftsåren. Under undersökningsperiodens sista tre decennier 
sjönk boendegraden till omkring 10 procent. Som jämförelse kan nämnas att 
omkring hälften av regementets officersboställen faktiskt hade befintliga man-
gårdsbyggnader under undersökningsperioden. Det var alltså inte bristen på 
karaktärshus som var den enda anledningen bakom dessa mönster. Löntagarna 
i Uppland har istället haft tillgång till ståndsmässiga boendemöjligheter som 
boställena inte kunnat konkurrera med. 

Vid Västerbottens regemente var boställena till omkring 50 procent bebodda 
av löntagarna under perioden 1770–1833. En anledning bakom detta var troligen 
att de ståndsmässiga alternativa boendemöjligheterna var långt mer lätträknade 
här än i Uppland. 

Vad betyder då dessa resultat i ett större perspektiv? Mycket tyder på att lö-
neindelningsverket som inkvarteringslösning befunnit sig under avveckling be-
tydligt tidigare än den milstolpe som 1833 års lönereglering brukar utpekas som. 
Det var också ett system som var för dyrt för kronan att upprätthålla i längden. 

Ytterligare en aspekt som förtjänar närmare uppmärksamhet rör bostället och 
officerens boende i förhållande till en kontrollordning som förutsatte att de fy-
siska avstånden mellan officerarna och manskapet inte var alltför stora. I jämfö-
relse med Karl XI:s intentioner antyder förhållandena under undersökningspe-
rioden en väsentligen avvikande praktik. 

Ett sista område som bör beröras med denna studies resultat i åtanke är upp-
fattningen om de indelta officerarna som med sitt boställe i centrum, i likhet med 
prästerskapet, skall ha utgjort ett slags kulturella centra. Studien har visat att detta 
enbart kan hävdas vara fallet för områden som Västerbotten, där boställena i åt-
minstone hälften av driftsåren var bebodda av sina löntagare. För ett förband som 
Upplands regemente är emellertid uppfattningen helt enkelt felaktig. 
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Svaret på frågan 

Som denna studie visat var det militära indelningsverkets lönesystem samman-
satta på olika sätt, de anslagna naturaskatternas prisutvecklingar var olika och 
boställenas avkastning ökade generellt med tiden. Ett första viktigt resultat är 
således att systemets förmåga att producera lönemedel var heterogent och med 
tiden så i ökande grad. 

Studien har också visat att detta lönesystem på olika sätt byggde på marknads-
integration för att omvandla naturaskatterna och boställenas produktionsresultat 
till reda pengar. Denna marknadsintegration har förmodligen inte skiljt sig åt från 
det övriga samhällets behov i någon nämnvärd utsträckning. 

Analysen av hur boställena drevs visade på stora skillnader. Vid Upplands re-
gemente drevs boställena huvudsakligen genom arrendeförfarande, ett mönster 
som var vanligt perioden igenom, medan löntagarna i hög utsträckning drev bo-
ställena själva vid Västerbottens regemente. Den agrara revolutionen förefaller 
inte ha spelat någon avgörande roll för valet av driftsform. Istället har socio-
geografiska skäl vägt tyngre. 

Slutligen har löneindelningsverket undersökts som inkvarteringslösning. 
Tjänstebostad ingick som en löneförmån och att officerarna vistades på sina 
boställen har i tidigare forskning utpekats som en del av en disciplinär ordning. 
Kronans möjligheter att försörja boställena med mangårdsbyggnader var dock 
bristfälliga. Det indelta boendet tycks heller inte ha varit särskilt populärt bland 
löntagarna. Det karolinska enväldets ursprungsintentioner följdes endast un-
dantagsvis på denna punkt. 

Studiens vidare betydelse 

Här kommer jag att behandla ett antal aspekter som jag menar är värda att lyfta 
fram för diskussion eller föra fram som förslag för vidare forskning. Den första 
rör indelningsverkets relationer med det omgivande samhället. Systemet kan 
som framgått betraktas som ett naturasystem. Däremot är det betydligt mer 
tveksamt om det också kan betraktas som ett naturahushållningssystem. Indel-
ningsverkets räntor och avkastningen från boställena har nämligen i hög grad 
omsatts på olika marknader. 

Detta gäller i varierande grad också boställena, som i de fall de arrenderats ut, 
innebar involverandet av en jordmarknad. Enligt gängse kronologi utarrendera-
des boställena av regementena i en mer organiserad form från och med 1833. 
Som framgått av föreliggande studie utarrenderades emellertid boställena vid 
Upplands regemente redan från 1720-talets början i hög utsträckning. I prakti-
ken påminde här redan 1720-talets förhållanden mycket om en ordning som 
man menat vara kännetecknade för dess sena funktionssätt under 1800-talet. 

Det till synes ålderdomliga systemet har således existerat inom ramen för en 
ekonomi med en högre kommersialiseringsgrad än vad indelningsverkets yttre 



206 

drag antyder. Anledningen bakom den särpräglade lösningen har man menat 
sammanhänga med överskottets strukturella utseende; indelning blev en smidi-
gare lösning än en mer centraliserad skatteuppbörd. Givet att ekonomins mark-
nadsintegration ändå var förhållandevis hög, vore det väl värt att närmare skär-
skåda den tolkningen. Kanske skall indelningsverkets rationalitet istället förstås 
mot bakgrund av förvaltningens prestanda och inte i första hand överskottets 
struktur? Något som därutöver pekar på att indelning inte var den enda möjliga 
vägen att gå, är att det parallellt med indelningsverket funnits institutioner som 
hanterat naturainkomster utan att för den sakens skull decentralisera dem i så-
dan utsträckning som inom indelningsverket, såsom exempelvis Uppsala univer-
sitet. För att hårdra hypotesen något var det inte främst överskottets art det var 
fel på, utan den svenska förvaltningens kapacitet. 

Detta leder över till en diskussion av den svenska staten och dess effektivi-
tet i resursmobiliseringshänseende, i synnerhet de resurser som kontinuerligt 
extraherades inom riket. Som framgått av denna studie var ett av den svenska 
statens instrument för att värdera och fördela resurserna, nämligen kronovär-
deringen, ett trubbigt, ofta missvisande och bitvis godtyckligt mått. Att 
kronovärdena troligen aldrig speglat reella priser och att de med tiden alltmer 
förlorade kontakten med den reala ekonomin är välkänt. Justeringar och 
jämkningar av olika fastigheters bedömda avkastning skedde förvisso för det 
yngre indelningsverkets del, främst under 1690-talet, men det var alltjämt med 
hjälp av samma instrument som detta uttrycktes. Den största förändringen 
skedde i samband med 1776 års myntreform och hade då främst betydelse för 
penningräntorna. Man måste därför fråga sig vilket informationsvärde krono-
värderingen egentligen hade för kronan och vilka konsekvenser det fick då 
rikets resurser uppskattades och allokerades. Var det ens möjligt att effektivt 
utnyttja rikets resurser om möjligheterna att korrekt beskriva dem saknades? 

Det faktum att räntorna låstes fast under 1680- och 1690-talen är möjligen en 
indikation på att kronan inte heller synes ha haft kontinuerlig intäktsmaximering 
för ögonen. Att dessa räntenivåer då möjligen var bedömda som optimala, är en 
sak, men att redan under 1680- och 1690-talen frånsäga sig möjligheten att justera 
upp dem, talar knappast för en genomtänkt plan för långsiktigt effektiv exploate-
ring av bönderna. Detta pekar i sin tur på att vissa utsagor från teoretiker som 
Perry Anderson inte tycks hålla streck vad gäller Sverige. Möjligen vore det därför 
angeläget att undersöka kontinuiteten mellan det yngre karolinska enväldet och 
det frihetstida Sverige ur ett ekonomiskt-politiskt perspektiv. Det är inte givet att 
skillnaderna mellan de båda epokernas resurssystem var överdrivet stora, ändå har 
Karl XI:s regim ibland fått en stämpel som präglad av ordning och reda, medan 
frihetstiden utmålas som kännetecknad av förfall och korruption. 

Måhända är systemets egenheter ändå möjliga att förstå; eftersom endast få av 
skattesystemets resurser drogs in och konsumerades centralt, behövde kronan inte 
nödvändigtvis ha dem i ett ordentligt grepp heller. På central nivå kunde man 
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därför blunda för systemets diskrepanser på regional och lokal nivå. Detta under-
stryker om inte annat att begrepp som exempelvis maktstat, skattestat eller eng-
elskans Fiscal-Military State som ibland använts för att beskriva den tidigmoderna 
svenska staten, måste användas med stor precision, eftersom en del av begreppens 
implicita konotationer kan riskera att bli vilseledande. 

Det yngre indelningsverket följde ett redan etablerat mönster, nämligen 
dess föregångare i det äldre indelningsverket. Det är inte säkert att det yngre 
indelningsverket var lika ändamålsenligt i förhållande till den samhällsekono-
miska kontexten som dess föregångare en gång möjligen var. Konsekvenserna 
av den valda lösningen på 1680-talet kan hypotetiskt antas ha lett till att man 
fortsatte på en väg där effektiviseringstrycket från centralt håll hölls tillbaka. 
Väl på plats stimulerade den heller inte reformer för att optimera systemet, 
exempelvis genom institutionella förändringar. Något som talar för det är att 
de reformer som genomfördes under 1800-talet troligen hade varit möjliga att 
genomföra långt tidigare, såsom exempelvis boställsarrendenas formalisering 
och den senare centraliseringen till regementsnivån av exempelvis arrendein-
täkter. Det var inte ekonomin, som ibland hävdats, som hämmades av indel-
ningsverket, men däremot möjligen drivkrafterna till förvaltningens vidare 
effektivisering. Intressant nog skedde också en av de största förändringarna 
inom armén utanför indelningsverket och det ständiga knektehållets ramar 
och inte genom en reformering av systemet som sådant, nämligen i samband 
med regementsreformen 1813. Infanteriregementena expanderade då med 50 
procent med hjälp av beväringsinrättningen och det befäl som behövdes utö-
ver den indelta organisationen avlönades kontant. 

Som tidigare forskning visat hade systemet klara vinnare, men det var inte i 
första hand räntetagarna och kronan, utan räntegivarna. Otvivelaktigt var det den 
allt mer förmånliga position som skattebönderna fick, som förklarar indelnings-
verkets långa kontinuitet och inte i första hand dess effektivitet som resurssystem. 

I detta sammanhang är det stora nordiska kriget intressant. Konflikten visade 
vad staten faktiskt var i stånd att mobilisera och samhället kunde leverera då 
kronan lade manken till. Att hålla en armé om omkring 100 regementen stå-
ende i fredstid, som Sverige periodvis hade under kriget, var rimligen inte lång-
siktigt hållbart. Det ter sig emellertid också något förhastat att utgå ifrån att den 
stående arméns storlek på cirka 40 regementen var någon absolut övre gräns för 
vad riket då kunde mäkta med ekonomiskt. Det är rimligt att tro att inrikespo-
litiska skäl spelade en minst lika stor roll som de faktiska resurserna gjorde då 
den militära organisationens ramar definierades. 

I alla händelser erbjuder det sätt, på vilket indelningsverket konstruerats, 
till reflektioner kring den sena, idealt sett självförsörjande, militärstaten. Nå-
got försök att på allvar utvärdera systemet gjordes inte förrän under slutet av 
1820-talet. Måhända var det också i företeelser som Boställsuppskattnings-
kommittén som en ny sorts statsrationalitet gav sig till känna? En stat som 
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både ville och kunde inventera resurserna och med ambitionen att skapa lik-
formiga system, som nu började träda i aktion. Skillnaderna mellan lönein-
delningsverkets formella organisation och dess faktiska funktionssätt pekar 
slutligen på att ett behov av ytterligare problematiseringar av den tidigmoder-
na svenska statens hantering av de resurser den kontinuerligt mobiliserade 
föreligger. Därutöver framstår de konsekvenser som valda institutionella lös-
ningar fick för statens manöverutrymme och dess vidare utveckling som ange-
lägna områden för ytterligare problematisering. 
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SUMMARY 

Allotted Income 

The Military Allotment Establishment in Sweden 
1721–1833 

The purpose of this study is to examine the newer Military Allotment Establish-
ment (det yngre militära löneindelningsverket) and thereby to elucidate in detail 
one of the linchpins of the redistribution system of the Swedish state. The ques-
tion being researched is how this resource-system functioned in practice in Swe-
den during the 1721–1833 period. 

Why is this important? Firstly, the Allotment Establishment was one of the 
cornerstones of the Swedish state: substantial parts of both the military forces 
and the civil administration were paid and maintained by it. It was thus a large 
and important societal institution. Secondly, the “heyday” of the Allotment 
Establishment overlapped with a time of relatively extensive economic trans-
formation, making a study of change and continuity of particular interest. As a 
system it is also difficult to place in certain theoretical respects. Finally, despite 
it´s importance, we currently have major gaps in our understanding of how the 
system worked in practice. 

The Structure of the System: Feudalism with Reservations 

The newer Allotment Establishment was instituted in the final phase of Sweden’s 
period as a Great Power, when Sweden and many other European states had un-
dergone or were in the midst of a process of state formation. This process in-
volved the creation of a new type of more centralised state. The process of state 
formation was intimately linked to the numerous and lengthy wars that played 
out on the European continent in the sixteenth, seventeenth and, to some extent, 
eighteenth centuries. The prerequisite for the newer Allotment System was the 
compulsory restitution of lands in 1680 and 1682, when the crown recalled a large 
number of estates that had been enfeoffed to the nobility for decades. 



210 

Sweden in the seventeenth and early eighteenth centuries has been described as a 
manifest military state. The armed forces occupied a prominent place in state ex-
penditures at the same time that their most urgent mission was to secure the flow of 
resources to the state. One of the linchpins of the Swedish resource system during 
the Age of Liberty (1719–1772) up to the first decades of the nineteenth century was 
the agrarian-based newer Allotment Establishment. It was at once a salary system 
for state officials, a recruitment and maintenance system for the cavalry and an inte-
grated taxation system. It comprised a number of components, namely the Allot-
ment and Tenure Establishment of the Cavalry (rusthållet), the Tenure Establishment 
of the Infantry (det ständiga knektehållet), and the Military Allotment Establishment 
(det militära löneindelningsverket), which paid the commissioned and non-
commissioned officers as well as the regimental civilian functionaries. Alongside the 
Military Allotment Establishment, there was also the Allotment Establishment of 
the Civilian Administration. 

The newer Allotment Establishment, along with the Church, became a cor-
nerstone of Swedish and Finnish society, involving not only commissioned of-
ficers, non-commissioned officers and the cavalry but also civil officials, taxed 
farmers and a number of other individuals residing in the countryside. In Swe-
den parts of the system would last more than 200 years. Even though a great 
deal has been written about the Allotment Establishment, no systematic analysis 
has been done of one of the core functions of the Allotment Establishment, 
namely the production of funding for salaries. 

Allotted salaries normally consisted of three components. The first was an al-
lotted farm (boställe), which was to be inhabited and preferably also run by the 
holder of the allotment and whose yield constituted part of the same person´s 
salary. The holding included a dwelling house, intended as an official residence, 
the size and splendour of which was supposed to be adapted to the rank of the 
holder. The second component consisted of rents from homesteads that were 
specifically allocated to the allotment. These rents were usually paid in kind. 
On top of these rents, whose composition varied with the local productive re-
sources, there was grain tithed by the crown. 

The higher the rank the allotment holder had, the greater the land area, the 
grander the residence and the larger the rent income due to him. The holder 
had his allotment as long as he had his position. When he was promoted or left 
his position, he had to leave his place of residence behind. 

It is estimated that there were a total of somewhat fewer than 4 000 alloted 
salaries in the Military Allotment Establishment, some 800 of which were for 
commissioned officers, 1 300 for non-commissioned officers and nearly 2 000 
for civil-military officials at the regiments. About 60 per cent of the officers and 
non-commissioned officers of the Swedish army were paid by the Allotment 
Establishment in the middle of the eighteenth century. 
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A Peculiar Solution 
There were few equivalents to the newer Allotment Establishment in other Eu-
ropean countries at this time, and the system evinced some highly contradictory 
features in central respects. Despite the fact that the central power, under the 
pressure of protracted wars in the sixteenth and seventeenth centuries, was un-
dergoing strong centralisation, the payment and taxation system came to be 
decentralised in Sweden. Taxes that in many other countries were initially paid 
in to the state treasury by taxpayers were, in Sweden, paid directly to the allot-
ted servants of the state and mainly in kind. At least superficially, the system 
appears to have had rather little to do with processes moving in the direction of 
more and more centralised resource systems. 

The usual explanation for this peculiarity regarding the Allotment Estab-
lishment is that the Swedish economy mainly produced agricultural goods. Be-
cause the collection of in-kind taxes was an impractical enterprise, a solution 
based on allotments was therefore deemed to be more convenient. For allot-
ment holders the introduction of the Allotment Establishment specifically en-
tailed that the state delegate to the servants of the state the problem of convert-
ing in-kind products into cash. 

There were other unusal features of the Allotment Establishment. So for ex-
ample, the relations between the Allotment Establishment’s taxpayers and those 
who received the taxes can be described as feudal, but the allotment holders did 
not enjoy the same rights as owners of noble land. Taxes tied to the Allotment 
Establishment were fixed in the late seventeenth century. The allotment holders 
could not in any major way influence the amount of taxes paid to them, and 
their power to evict and appoint farmers on their allocated tax homesteads was 
limited. A feudal system in some way, in reality the Allotment Establishment, 
put many obstacles in the way of allotment holders. 

Thus far it has been established that the Allotment Establishment displayed a 
number of both shared and distinctive features in relation both to the European 
course of state formation and theories of feudal appropriation. The establish-
ment of an autocracy, facilitated by the restitution of lands in the 1680s, and the 
introduction of a standing army even in peacetime, both tally well with the 
general European pattern. The decentralised solution, with features that on the 
surface are more reminiscent of a system of micro-counties, appears at first 
glance as a “feudal relapse” in an age of centralisation. Regarded as an appropri-
ation system, on the other hand, it is difficult to consider the Allotment Estab-
lishment as particularly feudal, apart from the fact that it was based on agrarian 
production. The Allotment Establishment’s rent recipients were encumbered by 
restrictions to such an extent that one might be inclined to ask whether the 
term ‘feudalism’ is appropriate at all. While the restitution of crown lands fits 
neatly in a description of an ever more powerful state, the organisation of ex-
ploitation under the Allotment Establishment rather indicates something else. 
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Furthermore, parts of the salary funding were to be produced through the oper-
ations of the allotted farm, land that was let out to officers only during their 
period of tenure. The Allotment Establishment thereby seems to have fallen 
between two chairs. 

The Periodization of the Allotment Establishment 
The newer Allotment Establishment was instituted in the 1680s and 1690s but 
encountered major disruptions during the Great Northern War. The heyday of 
the Military Allotment Establishment was from the 1720s to the beginning of the 
nineteenth century. The winding-down phase lasted for much of the rest of the 
nineteenth century, especially starting in 1833. In 1875 it was decided that all offic-
ers would be paid in cash, and thereby the system of allotted farms finally ended. 

The Allotment Establishment thus demonstrated considerable continuity 
over time, which raises questions about the effects of the structural transfor-
mation of Swedish agriculture starting in the middle of the eighteenth century, 
the agrarian revolution. Previous research has dealt with some of the conse-
quences that the agrarian revolution and the economic upturn had for the early 
modern taxation system, specifically the possibility of greater accumulation of 
capital among taxpayers. This mechanism becomes especially clear if it is related 
to the taxation system, where taxes had been fixed. When agricultural produc-
tion gradually increased, one of the consequences was that taxpaying farmers 
were able to keep an ever-greater proportion of their surplus production. As a 
consequence farmers may be seen as the eventual beneficiaries of the taxation 
system, which also helps to explain its longevity. 

Previous research has examined the role of the Allotment Establishment in 
the agrarian revolution, not least as it constituted a major part of the tax system. 
However, a problem that is at least equally worthy of attention is whether and 
to what extent the structural transformation of agriculture affected the Allot-
ment Establishment. Here research is considerably sparser, which is remarkable, 
considering the central role played by the system. The allotted farms have been 
assumed, by analogy with larger developments in agriculture, to have produced 
greater harvest volumes, which in this context has been thought to lead to un-
foreseen variations in the value of salaries. 

Grain prices, in particular, rose dramatically during the eighteenth century. 
A further aspect that is thought to have contributed to greater salary differen-
tials is thus price volatility in relation to in-kind payments, which were typically 
converted to cash – i.e., sold – by the allotment holder. 
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The Execution of the Study  

Central factors in explaining the system’s functioning were deemed to be its com-
position, local conditions, the socioeconomic background of allotment holders, the 
agrarian revolution and the structure of the taxation system. The research question 
was broken down into the following sub-questions: 
 

1. How were the allotments composed? 
2. What did the rents consist of and how large were the rent volumes? 
3. How were in-kind salaries converted into cash? 
4. What role did the allotted farms play in the allotment system? 
5. How did allotted farms operate? 
6. How did the Allotment Establishment function as a quartering system for 

officers? 
 
Four allotted infantry regiments were selected for this study, two of which were 
then analysed in greater detail for operational conditions and the arrangement 
of their allotted farms. The investigation has been limited to officers’ allotments 
alone. This is due to the fact that officers’ salaries in the average infantry regi-
ment, according to the land registries, corresponded to 65 per cent of the total 
volume of resources transferred within the framework of the salary system. The 
choice of regiments was based on two considerations, namely the general condi-
tions for agriculture and the varying composition of the salary systems. 

The salary systems of the selected regiments were based on very different 
agricultural conditions. The Uppland regiment was located in a region clearly 
dominated by grain cultivation, and in the course of the period under study 
this dominance became more and more pronounced. In the Sjuhärad region, 
where the Älvsborg regiment was located, husbandry played a considerably 
greater role than in Uppland. The allotted farms of the regiment of Dalecarlia 
were situated in a region characterised by proto-industry and by mining oper-
ation in particular. In certain areas here, crop rotation had been introduced as 
early as the middle of the eighteenth century. Ancillary industries tied to min-
ing also played a major role. The regiment of West Bothnia, finally, had its 
allotments in areas where husbandry played a relatively large role and where 
the good availability of land and the existence of other economic opportuni-
ties meant that the price of labour was high. 

Much of our current knowledge regarding the Allotment Establishment is 
based on information about its external framework, generated by studies of how 
it was supposed to work. The economic aspects of the system, on the other 
hand, have received strikingly little attention, which has to do with the fact that 
the source material in certain crucial areas is fragmented, sparse and difficult to 
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interpret. Decentralised tax collection was almost a private matter between the 
rent payer and rent recipient, and the salary holders were under no obligation to 
keep books documenting the salary their allotted farm yielded. An inherent 
consequence of the structure of the organisation is thus a troublesome lack of 
sources that pertain certain critical questions. 

Nonetheless there is valuable, though under-exploited, material available re-
garding the finances of the Allotment Establishment towards the end of the 
period under study, namely the findings of the Assessment Committee of the 
Allotment Establishment from 1827, which comprised data compiled in advance 
of the salary revision of 1833. To carry out this revision it was important first to 
get some idea of what the allotted farms were actually producing and how the 
composition of allotments otherwise affected the actual salary totals. This materi-
al thus provides a valuable snapshot of the Allotment Establishment at one 
point in time. 

The present study of the operational forms of the allotted farms and their use 
as official residences has been limited to two regiments, namely those of Uppland 
and West Bothnia. This choice was prompted by their radically different contexts 
and by the fact that the allotments were assessed differently from the perspective 
of the allotment holders. 

In the case of the Uppland regiment, the allotted farms of all officers were 
studied from 1721 to 1833. Regarding the regiment of West Bothnia, whose allot-
ments were not fully assigned until the early 1770s, half of the regimental officers’ 
allotted farms from 1770 to 1833 were studied in the same way. No similar study 
of the same quantitative scale has previously been undertaken. 

The Composition of Allotments 
Officers’ salaries consisted of three different types of income: allocated rents 
(taxes), the yield from the allotted farms and normally a crown tithe in the form 
of grain as well. Generally 20 per cent of the salaries of a regimental corps of 
officers consisted of crown-tithed grain, while the rest in varying degree consist-
ed of income stemming from the allotted farm and the allocated rents in cash or 
kind. As will be seen, the income profiles of the salary systems differed from one 
another; but it is nevertheless reasonable to assume that when the system was 
established in the late seventeenth century the intention was that the allotment 
income of an officer would be roughly equal in value to that of others in the 
same rank, regardless of where the man´s regiment was stationed. 

The relative importance of the different income categories varied across the sal-
ary systems of the regiments under study. At the regiment of West Bothnia, allo-
cated rents constituted the largest proportion, whereas there was no crown-tithed 
grain. At the regiments of Uppland and Dalecarlia, the allocated rents represented 
roughly half of the officers’ aggregate salaries, while at the Älvsborg regiment they 
accounted for about two thirds. The regiment of Dalecarlia had a larger relative 
proportion of crown-tithed grain. Otherwise, in this sample, the salary system of 
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the Uppland regiment relied to the greatest extent on yields from allotted farms. 
Thus in this regard the regiment of Uppland and the regiment of West Bothnia 
stand at opposite extremes among the salary systems studied. 

As we have seen, the crown tithe was paid in the form of grain, but the com-
position of items included as payment of homestead rents varied. At the Up-
pland regiment grain constituted the most important form of rent payment, 
while coal and firewood dominated the rent payments at the regiment of 
Dalecarlia. At the regiment of West Bothnia, the most important rent payments 
were in the form of cash, followed by butter and grain. At the Älvsborg regi-
ment the situation was similar. However, here the proportion of cash was lower 
than at the regiment of West Bothnia. 

At the end of the final phase of the study period it can be clearly observed that 
the composition of homestead rents had economic consequences. The most favour-
able homestead rents went to the Uppland regiment, and the least favourable to the 
regiment of West Bothnia. The differences can be explained by the high proportion 
of grain rents at the former and the large share of cash payments at the latter. These 
findings corroborate the emphasis of previous research on the importance of grain-
based rents and the lack of protection against inflation that cash payments entailed. 

The Allotted Farm 
What, then, were the yields like from the allotted farms? It has been assumed that 
allotted farms produced a greater surplus as a result of the agrarian revolution. Un-
like the surplus from the allotments’ allocated rent homesteads, the surplus 
from the allotted farms was almost entirely in the hands of the allotment hold-
er. Thus the yields from allotted farms developed in accordance with different 
principles than income from rents. 

The investigation carried out in 1827 by the Assessment Committee of the 
Allotment Establishment showed that the gross yield in absolute terms was 
greatest at officers’ allotted farms at the Uppland regiment. They were least at 
the Älvsborg and West Bothnia regiments. Gross yields were encumbered pri-
marily by the operational costs of the allotted farms. These were highest at the 
regiment of West Bothnia. Here it was calculated that only 18 per cent of the 
gross yield could be retained for salary purposes, while at the Uppland regiment 
the net yield was around one half. The reason for the low earnings at the West 
Bothnia regiment’s allotted farms can be sought in the relatively high cost of 
labour. At the other two regiments’ officers’ allotted farms, an average of about 
35 per cent of the gross yield could be retained for salary purposes in the 1820s. 

The differential price developments of rent items and the varying roles and 
yields of allotted farms led to considerable differences across the system. The 
aggregate income for paying officers in the 1820s at the Uppland regiment, for 
instance, was twice as high as that at the regiment of West Bothnia. 

If salaries are expressed in averages, the pattern is similar. A second lieutenant at 
the Uppland regiment in the 1820s made on average more than a captain (head of a 
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company) did at the regiment of West Bothnia. According to salary lists a captain 
was supposed to earn twice as much as a second lieutenant. However, the differ-
ences between regiments appear to have been greater at the end of the period than 
at the beginning. Thus over time the system seems to have become more heteroge-
neous than the original architects of the Allotment Establishment had intended. 

A detailed analysis of highest and lowest salaries within the same salary cate-
gories yields further information. Differences were found not only between dif-
ferent regiments but also within respective salary categories at the same regi-
ment. Thus the heterogeneity of the Allotment Establishment by the 1820s was 
not merely a matter of differentials in economic development across regions; 
there were also significant variations at a very local level. 

The trend that can be readily discerned over time is that yields from allotted 
farms came to take on a greater relative importance in the salaries of officers 
receiving allotments. This outcome can be explained by the impact of the agrar-
ian revolution and rising agricultural production. Another reason for the grow-
ing importance of allotted farms was that many allocated rents underwent less 
robust growth in terms of value. This leads to the question of how this surplus 
was created in practice. 

Allotment Holders’ Production of Salary: Allotted Farm Operations 
How, then, were allotted farms run? Were they operated by their allotment 
holders, or were they leased out? Did operations vary across regions or were the 
patterns relatively homogeneous? The answers to these questions provide in-
sights into how the allotment system functioned institutionally. They also offer 
useful information about the conditions of leaseholders and other farmers. 

The traditional view of the comings and goings of allotment holders at the 
allotted farms – especially if they were officers – has been positive. It has often 
been claimed that they were pioneers in a number of areas. A common view is 
that the allotment holders, took leading administrative, agrarian and cultural 
roles in their local communities and that their allotment farms were centres of 
agricultural innovation. 

The main finding of this study, however, is that leaseholds were the single most 
common mode of operations for the officers’ allotted farms at the Uppland regi-
ment. From the very beginning of the period under study about 60 per cent of 
these farms were run under leases, and this figure would rise to between 80 and 90 
per cent during the last three decades of the period. This was a consequence of the 
formalising and institutionalising of leaseholds in 1805. 

It is also clear that the decline in the number of allotment holder-operated farms 
began much earlier, from originally very modest levels. In the case of the Uppland 
regiment it is therefore difficult to regard the officers as agrarian pioneers, at least 
not in terms of directly cultivating their own farms. 

Allotment holders held their farms until they were promoted, which, espe-
cially for the lower officers, often occurred with some rapidity. What, then, did 
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the terms of tenancy look like for the farms’ leaseholders and different types of 
sharecroppers? The periods of cultivation were relatively short, which indicates 
that the terms were uncertain. On average a leaseholder cultivated an allotted 
farm for four years, and a sharecropper for three. Towards the end of the period 
under study, however, these times grew longer, which was a result of the regula-
tion of lease holding in 1805 for the express purpose of achieving more stable 
conditions. The reform apparently attained its goal, at least in Uppland. 

It can thus be said that, at least before the reform, the conditions for non-
operators of allotted farms were not especially propitious. There were several 
reasons for this. One was that the leasing agreement was often voided by the 
accession of a new allotment holder. Another reason was the fact that it was at 
the allotted farm that the allotment holder had the greatest room to manoeuvre. 

At the regiment of West Bothnia the study is based on the operations of 13 al-
lotted farms during the 1770–1833 period. The cultivation patterns evinced radi-
cally diverging features compared with those at the Uppland regiment. The most 
striking difference is the great extent to which the allotment holders operated 
their own allotted farms, a circumstance that accounts for 70 per cent of the years 
of operation. The next most common mode of operating an allotted farm was by 
lease, accounting for nearly 30 per cent. Sharecropping was vitually non-existent. 

In both regiments the tendency to lease out allotted farms was greatest 
among first and second lieutenants. These farms often changed hands due to 
the rapidity of their holders promotions.  

Why, then, did the operations of allotted farms display such varying patterns? 
One important explanation has to do with the socio-geographic situations of the 
two regions. Previous studies of officers at the Uppland regiment have shown that 
they were privately wealthy men and that many of them already owned land in 
their own right. Because their private lands occupied most of their attention most 
did not conform to the income-maximising homo economicus model – as regards 
the management of their allotted farms. In fact it is reasonable to assume that 
allotted farms were regarded by many Uppland officers as ancillary undertakings. 
It could very well be that officers at the West Bothnia regiment were landowners, 
but if that were the case many of them probably had their own lands at a consid-
erably longer distance from the regiment. 

A central conclusion is thus that the operations of allotted farms displayed dif-
ferent patterns in different parts of the country. In this case, it is perhaps not par-
ticularly surprising; the Uppland and West Bothnia regiments were chosen be-
cause they were each other’s opposites in various respects. One of the regiments 
was situated in a region clearly dominated by grain production, with many mano-
rial estates, and the other in an area marked by husbandry, with many frontier 
areas. The results are therefore difficult to generalise. It is reasonable to assume, 
however, that in Sweden proper patterns similar to those at the Uppland regi-
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ment prevailed at other regiments situated in the Mälardalen Valley, in the plains 
of Närke and Östergötland, in Scania and parts of Västergötland. 

The Allotment Establishment and the Market 
The present study shows that the Allotment Establishment was related in vari-
ous ways to markets, especially when in-kind rents and the allotted farm yields 
were converted into cash. There were three principal ways this was effected 
which I have termed local sales, symbiosis and remote trade. 

Local sales were characterised by a relatively short transport distances, where 
the buyer did not necessarily need to be specified. They took place primarily in 
areas experiencing grain shortages. Clear examples can be seen in relation to the 
West Bothnia and Älvsborg regiments, but parts of the crown-tithed grain and 
allotted farm harvests at the regiment of Dalecarlia were probably also sold in 
this way. The type of interaction I have termed by symbiosis differs from local 
sales in that the buyer was considerably more specific. Market symbiosis finds 
expression most clearly in the coal rents of the regiment of Dalecarlia, which fit 
the regional production system hand in glove. To some extent sales of grain at 
the Uppland regiment to Northern Uppland industrial mills can be said to dis-
play such features as well. 

The clearest expression of the sale of rent in-kind through remote trade, was 
displayed by the regiment of West Bothnia, where butter was shipped to the 
Stockholm market, although allotment holders at the Uppland regiment proba-
bly made use of this method as well. The latter case principally involved salary 
grain sent off to the Bergslagen mining district to the west. Although the dis-
tances were not nearly as great as in the case of the regiment of west Bothnia, 
the transports by land, unless go-betweens were involved, were nonetheless so 
arduous that the epithet remote trade is well deserved. 

The way in which in-kind salaries had to be managed in order to be convert-
ed into ready money, on the one hand, and developments in the value of rent 
items, on the other, present one of the allotment system’s further paradoxes. 
The trouble of converting in-kind taxes into cash was shouldered allotment hold-
ers. Those allotment holders who had a large proportion of cash rents in their al-
lotments and did not have to deal with these problems – would seem at first glance 
to have an advantage, yet as we will see – lost out economically in the long term. 

Besides the management of rents and yields from allotted farms, the leasing out 
of allotted farms, which was common at the Uppland regiment, can be regarded as 
a form of market integration, since it involved participating in the market for land. 

Allotment Living 
Besides salary payments, the Allotment Establishment was supposed to provide 
official quarters for its allotment holders. For this purpose, allotted farms were 
to be supplied with a residence, a dwelling house suited to the holder’s rank. 
While it was the responsibility of the holder to see to it that the outbuildings 
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were maintained and rebuilt if they were dilapidated, the crown was in charge 
of maintaining the residence. These houses were constructed in accordance with 
dedicated design types and have received considerable attention, not least from 
the perspective of cultural history. 

It was Charles XI’s original intention that, officers were to reside on their al-
lotted farms, a circumstance that can be explained by the ambition of the crown 
and armed forces to be in control. This has been likened to a ban on furloughs. 
The allotted regiments were spread out over larger areas than the enlisted regi-
ments situated in the cities were. The crown thus wanted its officers to be on 
their allotted farms to ensure that the regiments could be rapidly mobilised if 
there were threats to peace. Furthermore, there was a disciplinary dimension in 
the organisation vis-à-vis the other ranks that had to do with the patriarchal 
view of the early modern armed forces. 

Previous research has shown that such houses were sometimes lacking and 
that this was a circumstance that became more common with time. If dwelling 
houses were not in place, money was to be disbursed to cover the expenses of 
quartering. Such funds were normally meagre and usually fell short as compen-
sation. In the case of the Uppland regiment, only about half of the allotments 
had dwellings attached. 

Officers at the Uppland regiment lived on their allotted farms only to a lim-
ited extent; farms were occupied by their allotment holders for between 20 and 
25 per cent of the operational years, figures that drop to about 10 per cent for 
the last three decades of the period under study. The degree of occupancy was 
thus lower than the access to dwelling houses. This occupancy pattern can be 
explained by the socio-geography of the area. Uppland had a wealth of manorial 
estates, and many of the officers were affluent. There were thus elegant resi-
dences available that the allotted farms could not compete with. 

At the regiment of West Bothnia about 50 per cent of the allotted farms were oc-
cupied by their allotment holders during the 1770–1833 period, a much higher pro-
portion than at the Uppland regiment. One reason for this was the fact the number 
of elegant alternatives was considerably lower and the distances substantially greater 
than in Uppland. 

What do these findings indicate in a broader perspective? Much of the evi-
dence shows that the official residences of the Allotment Establishment were de 
facto being phased out considerably earlier than the 1833 salary reform despite 
what some have assumed. It was a solution that was too costly for the crown to 
maintain in the long term. 

A further aspect worthy of more detailed attention involves the allotted farm 
and the officer’s residence in relation to a politico-military order of control that 
was premised on the distances between officers and soldiers not being too great. 
Developments in the eighteenth century revealed another attitude. It seems rea-
sonable, on the basis of these findings, to revise the picture of an ascendancy of 
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military masters in peacetime. During the period under study Charles XI’s ideas 
of officers living among their soldiers, bore relatively little relationship to reality. 

A final area that needs to be revisited against the background of the findings 
of this study is the view that the allotment officers, with their residence as a cen-
tre, like the clergy, constituted a kind of cultural focal point. This study has 
shown that the preconditions for this can only be said to have existed in areas 
like West Bothnia, even though only half of the allotted farms were occupied by 
their allotment holders. For a regiment like the Upplands regiment, however, 
this view is quite simply mistaken. This probably also applies to regiments 
whose allotments were located in more densely populated districts with upper-
class cultures. In this matter, it must be said that this study revises the earlier 
state of research. 

The Answer to the Question 
The main question of this study was: how did the military Allotment Estab-
lishment function during the 1721–1833 period? The salary systems were com-
posed in different ways; price developments for the allocated in-kind rents var-
ied; and yields from allotted farms generally rose with time. A first key finding 
is thus that the capacity of the system to produce salaries was heterogeneous and 
probably came to be more and more so with time. 

The study has also shown that this salary system relied in various ways on 
market integration in order to convert in-kind rents and the produce from allot-
ted farms into ready cash. This market integration probably did not differ from 
that of the rest of society to any great extent. Even the leasing out of allotted 
farms can be regarded as an expression of market integration, more precisely 
with the land market. 

The analysis of how the allotted farms were run also uncovered major dif-
ferences. However, the Uppland and West Bothnia regiments, which reflected 
this, were to a great extent each other’s opposites. At the Uppland regiment 
the allotted farms were operated largely in the form of leaseholds, a pattern 
that was common throughout the period, whereas half of the allotment hold-
ers ran their own allotted farms at the regiment of West Bothnia. Moreover, 
the agrarian revolution does not appear to have played any important role in 
the choice of operational mode. Socio-geographic factors were more im-
portant and more determinative. 

Finally, the Allotment Establishment was examined as a quartering system. 
The official residence was included as a salary benefit, and the fact that officers 
resided on their allotted farms has been highlighted in previous research as part 
of a disciplinary order. However, the crown was unable to supply all these allot-
ted farms with dwelling places. Nor does residence on the allotted farms seem 
to have been especially popular among allotment holders. At the Uppland reg-
iment there was little inclination to reside on the allotted farm, while in about 
half of the operational years they were occupied by the allotment holders at the 



221 

regiment of West Bothnia. The explanation put forward in this study to ac-
count for these differences focuses on the fact that elegant alternative residences 
was considerably more readily available in Uppland than in West Bothnia. On-
ly in exceptional cases do the original intentions of the Caroline autocracy with 
respect to allotments appear to have been realised in practice. 

Concluding Discussion 

What, then, are the further implications of the study? Here I will deal with a 
few aspects that I maintain are worth elucidating further, offering as proposals 
for future research or highlighting for discussion. The first one has to do with 
the relations between the Allotment Establishment and the wider community. 
As has been shown, the system can be regarded as an in-kind system. But it is 
doubtful whether or not it can also be regarded as a barter economy. The Al-
lotment Establishment’s allocated rents and the yields from the allotted farms 
were to a great extent converted to cash in the markets. 

This also applies in varying degree to the allotted farms, which, in cases 
where they were leased out, indicate involvement in the land market. According 
to the conventional chronology the allotted farms were leased out in a more 
organised form starting in 1833. As has been shown, however, to a great extent 
allotted farms were leased out at the Uppland regiment from as early as the be-
ginning of the 1720s. In practice conditions even in early 1720s were very similar 
to the order that has been claimed to be characteristic of the system’s late func-
tional mode of the nineteenth century. 

This apparently archaic system thus existed within a framework of an econ-
omy with a higher degree of commercialisation than the external features of the 
Allotment Establishment would suggest. The rationale behind this peculiar so-
lution has been claimed to have to do with the structural aspects of the surplus-
es; allotment presented a more convenient solution than more centralised col-
lection of taxes. Given that the degree of market integration in the economy 
nevertheless appears to have been relatively high, it seems to be high time to 
revisit this attempt at an explanation. Perhaps, instead, the rationality of the 
Allotment Establishment should be understood against the background of the 
performance of the administration and not primarily the structure of surpluses. 
Something that moreover indicates that allotment was not the only possible 
route to follow is the fact that in parallel with the Allotment Establishment 
there were institutions – Uppsala Academy, for one – that managed in-kind 
income without having to turn to decentralisation to the same extent as the 
Allotment Establishment did. To push this hypothesis a bit further, perhaps it 
was not primarily the structure of the societal surplus that was the problem but 
rather the capacity of the Swedish administration. 
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This leads on to a discussion of the Swedish state and its efficiency in terms 
of mobilising resources, especially its management of resources that were to be 
mobilised continuously. As this study has demonstrated, one of the instruments 
of the Swedish state for assessing and describing resources, namely the tax as-
sessment value (kronovärderingen), was a blunt, often misleading and occasion-
ally arbitrary measure. It is well known that these assessments probably never 
reflected actual prices. It must therefore be asked what information value the 
crown’s tax assessment had for the crown and what consequences it had for the 
estimation, description and allocation of the country’s resources. Was it even 
possible to make efficient use of the country’s resources if there was no chance 
of correctly describing them? 

It may be that the peculiarities of the system can be understood nonetheless. 
Since few of the resources of the taxation system were collected and consumed 
centrally, the crown did not in fact need to keep track of them. It was therefore 
possible for the central state to ignore the discrepancies of the system at the re-
gional and local levels. The newer Allotment Establishment followed an already 
established pattern, that of its predecessor in the older Allotment Establishment. 
The chosen solution in the 1680s can hypothetically be assumed to have led to the 
continuation of a path that staved off the pressures from the centre to be more 
efficient. Nor did it, once it was in place, stimulate optimizing reforms, for exam-
ple through major institutional changes. It was not primarily the economy, as has 
sometimes been suggested, that was shackled by the Allotment Establishment but 
rather the forces that would otherwise have driven the administration towards 
greater efficiency. 

There can be no doubt that, over time, it was the ever more beneficial position 
that taxed farmers enjoyed that explains the long continuity of the Allotment Es-
tablishment and not primarily its efficacy as a resource extraction system. As pre-
vious research has shown, the system had obvious winners, but they were not 
primarily the rent recipients and the crown, but rather those paying the rents. 

The Great Northern War has relevance in this connection. That conflict 
showed what the state was actually capable of mobilising and what the society 
could supply when the crown put its nose to the grindstone. Maintaining a 
standing army of some 100 regiments as Sweden had periodically done during 
the war, was not tenable in peacetime. However, it seems somewhat hasty to 
conclude that the standing army’s size of about 40 regiments represented an 
absolute upper limit for what the country could bear economically. It is reason-
able to assume that domestic politics played at least as large a role as did the 
actual resources when the parameters of the military organisation were defined. 

At any rate, the manner in which the Allotment Establishment was construct-
ed prompts us to reflect critically upon the evolution of the ideally self-supporting 
military state. Could it be that the Great Northern War has overshadowed some-
thing important in our understanding of its rationality? No attempts were made 
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to seriously evaluate the system until the late 1820s. Could it be, that it was 
through phenomena such as the Assessment Committee of the Allotment Estab-
lishment that a new kind of state rationality came into being? A state that both 
wished to and was able to take inventory of its resources and that had the ambi-
tion of creating uniform systems. 
 
 

Translated by Donald MacQueen 
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Bilagor 

Bilaga 1. Förteckning över undersökta boställen 
Nedan redovisas de boställen som ingår i databaserna Upplands regemente 
1721–1833 respektive Västerbottens regemente 1770–1833. Boställenas indelnings- 
och kompanitillhörighet avser situationen innan 1833 års lönereform. Mantals-
längderna som ligger till grund för databaserna är i stort sett heltäckande, vilket 
inte gäller husförhörslängderna. Husförhörslängdernas löptider för respektive 
socken är därför särskilt angiven i käll- och litteraturförteckningen. 

Förkortningsnyckel: Öv.=Överste, Övlt.=Överstelöjtnant, Mj.=Major, Reg-
kvm.=Regementskvartermästare, Kn.=Kapten, Knlt.=Kaptenlöjtnant, 
Kn.=Kapten, Lt.=Löjtnant, Fk.=Fänrik. *=kaptenskap. 

 

Boställen ingående i databasen Upplands regemente 1721–1833 

Boställe Indelning Län Härad Socken 
Staben 
Landsberga Öv. Uppsala Lagunda Biskopskulla 
Haga gård Övlt. Stockholms Ärlinghundra Haga 
Åhl Mj. Uppsala Oland Alunda 
Bodarna Regkv. Uppsala Håbo Häggeby 
Livkompaniet 
Dräggesta Kn.* Uppsala Trögd Vallby 
Jordansbo Knlt. Uppsala Örbyhus Tierp 
Vida Fk. Uppsala Örbyhus Tierp 
Överstelöjtnantens kompani 
Edeby Kn.* Uppsala Trögd Torsvi 
Taxhuvud Lt. Uppsala Åsunda Tillinge 
Åhl Fk. Uppsala Åsunda Vårfrukyrka 
Majorens kompani 
Ubby Kn.* Uppsala Oland Stavby 
Jönninge Lt. Uppsala Oland Stavby 
Östra Voxome Fk. Uppsala Oland Alunda 
Rasbo kompani 
Kölinge Kn. Uppsala Rasbo Rasbokil 
Vedyxe Lt. Uppsala Vaxala Danmark 
Visteby Fk. Uppsala Rasbo Rasbo 
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Boställe Indelning Län Härad Socken 
Bälinge kompani 
Håmö+Nåsten Kn. Uppsala Ulleråker Läby 
Skuttunge Lt. Uppsala Bälinge Skuttunge 
Brunna Fk. Uppsala Norunda Tensta 
Lagunda kompani 
Dalby gård Kn. Uppsala Hagunda Dalby 
Säby Lt. Uppsala Hagunda Dalby 
Berga Fk. Uppsala Hagunda Västeråker 
Hundra härads kompani 
Norrby Kn. Stockholms Seminghundra Lunda 
Nässja Lt. Stockholms Långhundra Gottröra 
Krogsta Fk. Stockholms Seminghundra Vidbo 
Sigtuna kompani 
Tibble Kn. Stockholms Håbo Vassunda 
Skälby Lt. Uppsala Bro Stockholms-Näs 
Kumla Fk. Uppsala Håbo Övergran 

Källa: Grill, 1978 [1855], band 2, s. 2–7. 

Boställen ingående i databasen Västerbottens regemente 1770–1833 

Boställe Indelning Län Socken By 
Staben 
Gran Öv. Norrbottens Piteå Öjeby 
Piteå kompani 
Margretelund Kn. Norrbottens Piteå Öjeby 
Vilhelmsdal Lt. Norrbottens Piteå Böle 
Gyllengård Fk. Norrbottens Piteå Böle 
Kalix kompani 
Nynäs Kn. Norrbottens Nederkalix Stråkanäs 
Landet Lt. Norrbottens Nederkalix Rolfs 
Johannisberg Fk. Norrbottens Nederkalix Rolfs 
Skellefteå kompani 
Nyborg Kn. Västerbottens Skellefteå Sunnanå 
Strömsnäs Lt. Västerbottens Skellefteå Storkåge 
Strömsholm Fk. Västerbottens Skelleftå Sunnanå 
Lövångers kompani 
Selsberg Kn. Västerbottens Lövånger Selet 
Fredriksberg Lt. Västerbottens Burträsk Gammelby 
Selslund Fk. Västerbottens Lövånger Selet 

Källa: Grill, 1978 [1855], band 2, s. 243–244, 248–249. 
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