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Abstract 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Dalregementets militärers 

giftermålsmönster såg ut under tidsperioden 1650–1799, samt hur dessa påverkades av externa 

omständigheter som krig, social status och förändrade försörjningsmöjligheter. Den teoretiska 

grunden har hämtats utifrån tidigare forskning om det västeuropeiska äktenskapsmönstret och 

olika samhällsgruppers äktenskapsstrategier. En demografisk studie av 221 giftermål har 

sammanställts från källmaterialet Dalregementets personhistoria I och II.  

Resultatet av detta har visat att Dalregementets befäls sammanlagda medelålder under 

tidsperioden 1650–1799 var vid första äktenskapet 31,1 för män och 25,8 för deras makor. 

Samtidigt har en regressionsanalys av materialet visat en statistisk signifikant höjning av 

medelåldern från och med 1721 och framåt. Det tyder också på skillnader i giftermålsåldern för 

adelsmän och resten av officerskåren. Vilken påverkan krig har står fortfarande osäkert, då 

giftermålsåldern bara sjunker under den första halvan av undersökningsperioden. Detta kan ha 

berott på reformer som staten genomförde vid denna tid. 
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1. Inledning 

 
Dalkarlen Olof Olofsson från Born i Äppelbo socken drog sitt sista andetag den sista varma 

sommardagen i nådens år 1708 på ett blodigt fält utanför staden Malatitze i Vitryssland. Vid sin 

död var han var trettioåtta år gammal, trebarnsförälder och Sekundlöjtnant vid Rättviks kompani. 

Vi vet att han hade gift sig ungt för sin tid, 22 år, efter sannolikt ha stridit i det Pfalziska 

tronföljdskriget som tonåring. Han var även en ofrälse, en bondson utan något ädelt blod i 

ådrorna.1 

I dagens Sverige är klassresor ingenting främmande, och teoretiskt möjligt för vem som helst 

oavsett börd. 1708 var verkligheten en annan. Ståndsamhället stod starkt, med mer eller mindre 

juridiskt förutbestämda öden för varje svensk medborgare. Samtidigt existerade Olof Olofsson. 

Han, och många andra unga obemedlade män värvades in i den svenska armén under ofredstid 

för att sedan klättra på den militära statusordningen, och kunde finna sig överordnad en adelsman 

av ståtligaste stamtavla. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Dalregementets militärers 

giftermålsmönster påverkades av externa omständigheter som krig och förändrade 

försörjningsmöjligheter. Jag kommer även att sträva efter att utvidga det empiriska underlaget för 

det (väst)europeiska äktenskapsmönstret (EMP) i Sverige under tidigmodern tid.2 

Den vetenskapliga förståelsen av EMP är på inget sätt komplett, trots den extensiva forskning 

som genomförts sedan Hajnals ursprungliga avhandlingar från 60-talet. Detta blir ytterst tydligt i 

Dennison & Oglivies artikel i Journal of Economic History tidigare i år vars syfte varit att understryka 

EMP:s breda variation inom Hajnal-linjen och att detta fenomen avspeglar ekonomisk utveckling 

snarare än att driva den.3 Därtill har den demografiska historieforskningen alltid varit tunnare när 

det gäller ungas liv fram till äktenskapet och hushållsbildningen, något som denna uppsats ämnar 

                                                 
1 Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799, s. 90–91. 
2 Inom svensk historieforskning används främst benämningarna Det Västeuropeiska samt Nordvästeuropeiska 

Äktenskapsmönstret. Hajnal och den engelskspråkiga forskningen har använt sig av The European Marriage Pattern 

alternativt The Western European Marriage Pattern, därav förkortningen EMP. Se Lennartson 2012 s. 87 samt 

Lundh 1997, s. 1. 
3 Dennison & Ogilvie 2014, s. 653, 660–664. 
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utveckla förståelsen för.4 Det finns belägg för att äktenskapsmönstret i Sverige varierat beroende 

på ståndstillhörighet, geografi och försörjningsform, dock har militärer som social grupp mig 

veterligen inte undersökts närmare ur ett familjeförsörjningsperspektiv. 

 

Min frågeställning för denna uppsats blir därmed tudelad: 

 Hur såg giftermålsmönstret ut för soldater och officerare inom Dalregementet, samt 

dessas fruar under tidsperioden 1650–1799? 

 Hur påverkades detta mönster av faktorer som krig och social status? 

 

1.2 Det Västeuropeiska äktenskapsmönstret 

Det västeuropeiska äktenskapsmönstret har redan nämnts ett flertal gånger i den här uppsatsen. I 

huvudsak handlar det om ett giftermålsmönster som den ungersk-amerikanska statistikern John 

Hajnal identifierade 1965 som ett unikt västeuropeiskt fenomen. Huvuddragen i denna teori är att 

människor norr om den så kallade Hajnal-linjen gifte sig sent, gifte sig med jämnåriga och att en 

relativt stor andel aldrig gifte sig.5 Ett äktenskap signalerade även etableringen av ett helt eget 

hushåll med det nygifta paret.6 Detta mönster ska ha börjat tränga undan det traditionella 

äktenskapsmönstret under 1500-talet, och varit fullt etablerat i Nordvästeuropa på 1600-talet. 

Vad som menas med ett traditionellt äktenskapsmönster är en låg kvinnlig giftermålsålder, 

arrangerade äktenskap, flergenerationella hushåll och väldigt låg andel ogifta. 

Denna väst-östliga gränsskillnad dominerade fram till 1940-talet då EMP började spridas till 

resten av världen.7 

Men varför gifte man sig så sent i Nordvästeuropa? Nyckeln till detta ligger i etableringen av 

det nya hushållet. I det traditionella äktenskapsmönstret blev följden av vigseln, ofta arrangerad 

av föräldrarna, att den unga kvinnan flyttade in med den betydligt äldre mannen i ett redan 

etablerat flergenerationshushåll, tillsammans med svärföräldrar och syskon. I Västeuropa 

behövde man jobba utanför föräldrahemmet för att kunna spara ihop nog med kapital till en egen 

gård. Detta förklarar männens höga giftermålsålder, men varför gifte sig inte kvinnor ungt med 

äldre män?  

 

 

                                                 
4 Lundh 1995, s. 34. 
5 Lennartson 2012, s.86-87. 
6 De Moor & van Zanden 2010, s. 2–3. 
7 Lundh 1997, s. 5. 
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Karta 1: Det västeuropeiska äktenskapsmönstrets utbredning 
under tidigmodern tid. Hajnal-linjen mellan St. Petersburg 
och Trieste. 

 
Källa: Wikipedia.org/Hajnal_line. Hämtad 2014-12-11. 

 

En förklaring ligger i skillnaden mellan sydöstra och nordvästra Europa, när det gäller 

kvinnors arvsrätt. I Nordvästeuropa skedde överföringen av kapital främst vid generationsskiften, 

när familjens arv skulle fördelas mellan den avlidnes barn. Detta betydde att till skillnad från till 

exempel Italien där gammal romersk lag dikterade hemgift som den enda formen av 

kapitalöverföring mellan kvinnor och deras fäder hade svenska kvinnor inget annat incitament till 

att gifta sig ungt än kärleken. I Italien var det alltså enbart via hemgift som en kvinna kunde ta del 

av sitt arv, så i de regioner där kvinnor ägde viss rätt att välja sin partner var ett ungt giftermål att 

önskvärt, innan arvet givits bort till andra syskons hemgift eller föräldrarna avlidit.8 

Den västeuropeiska adelns och de välbärgades giftermålsmönster följde något annorlunda 

strategier än allmogens under denna tid. Kvinnor ägde inte samma frihet att välja sina män, och 

de gifte sig vid en yngre ålder, om än äldre än i Östeuropa. Männen gifte sig äldre och vilka 

kvinnor som ansågs vara möjliga kandidater bestämdes av vilken social rang ens familj tillhörde.9 

Dessa giftermålsstrategier var främst för att hålla kapital och egendomar inom familjen. 

En aktör som inte alltid tas upp i diskussionen om historiska äktenskapsmönster men likaväl 

relevant för den här uppsatsen är statens ökade inblandning i familjelivet. Ett svenskt exempel på 

detta är att en åldersgräns för äktenskap lagstadgades 1734, med en yngsta ålder på 21 för män 

                                                 
8 De Moor & van Zanden 2010, s. 7–9. 
9 D. Larsson 2006, s. 132; Kurt Ågren 1976, s. 69–70. 
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och 15 för kvinnor. Ville man gifta sig innan dess var man tvungen att söka dispens. Ett annat är 

exempel är statens möjlighet att förbjuda fattiga människor från att gifta sig.10 

Under 16- och 1700-talet såg flera av Europas stater på soldaternas giftermål som ett problem, 

dock ett nödvändigt ont. Tusentals kvinnor och barn följde med på fälttågen, och genomled 

samma kval som de stridande, de plågades av samma lägersjukdomar och försörjdes av samma 

tross. Den danska statens officiella hållning under 1700-talet var att man inte kunde förbjuda 

soldater från att gifta sig, men att det skulle hållas på så låg nivå som möjligt.11 Detta är en något 

märkligt hållning, eftersom samhällsordningen under den tidigmoderna perioden vilade på att 

kvinnor utförde hushållssysslor som män inte skulle beblanda sig i. Statens militära organisation 

såg inget större behov att sörja för att dessa behov, och konsekvenserna blev att detta entourage 

av makor, barn och ogifta kvinnor skötte en stor del av försörjningen av och hushållningen åt 

soldaterna, trots att de på intet sätt ansågs vara en del av armén.12 

 

1.3 Tidigare Forskning 

Att dra klara slutsatser om det svenska äktenskapsmönstret före 1750 är problematiskt. Säkra 

förstahandskällor är svåra att tillgå, och de forskningsresultat som finns är tvetydiga. 

En del svenska studier påstår att man gifte sig ungt under stormaktstiden, och att Sverige 

tillhörde Hajnals ”traditionella” giftermålsmönster under 1600-talet, med en kvinnlig 

giftermålsålder kring 20 års ålder.13 Andra studier har lagt giftermålsåldern för denna tid något 

högre, och mycket högre för det sena 1600-talet.14 Till exempel har giftermålsåldern i västra 

Skåne placerats vid 34 för män och 29 för kvinnor.15 Varför det existerar en sådan spridning av 

resultat torde till vis del kunna förklaras av skillnader i metodologin, men även av regionala 

avvikelser, något som det finns vissa belägg för. Till exempel upprätthöll den finska sidan av riket 

ett traditionellt äktenskapsmönster. Även inom Sveriges moderna gränser existerade regionala 

giftermålsmönster. Den västliga delen, som Dalarna räknas in i av forskaren Gustaf Sundbärg 

hade en högre giftermålsålder än den i östra Sverige under 1800-talet.16 

                                                 
10 Lennartson 2012, s. 90, 93. Före 1734 gällde kanonisk lag, med en åldersgräns för trolovning på 12 för 

flickor och 14 för pojkar, samt att man skulle trolovas minst ett år i förväg. 
11 Sjöberg 2008, s. 14. 
12 ibid., s. 15. 
13 D. Larsson 2006, s. 136. 
14 ibid., s. 130, 139. 
15 Lundh 1997, s. 13. 
16 Lennartson 2012, s. 94. 
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De första säkra medeltalen är från den Gustavianska tiden. Då, I mitten av 1770-talet 

uppskattades den svenska genomsnittsåldern vid första giftermålet till 27 för män och 25 för 

kvinnor.17 Nästan hundra år senare, 1861, beräknas denna ålder varit 28,8 respektive 27,1.18 

Men hur ser forskningsläget ut för militärers familjebildningsmönster? Den svenska 

militärstaten under 16- och 1700-talet har undersökts flitigt under 1900-talet, och forskningsläget 

måste anses som synnerligen välfyllt. Familjeaspekten har dryftats av ett flertal författare, men 

giftermålsåldern har oftast inte haft huvudfokus, det har däremot giftermålsstrategier. 

Adelns dominans inom officerskåren kan haft en betydelse för hela officerskårens 

giftermålsmönster och val av hustru menar Fredrik Thisner, som i avhandlingen Militärstatens 

arvegods undersöker hur officersyrket använts för att förbättra och befästa sin samhällsposition i 

Sverige och Danmark-Norge under 1700-talet.19 

Maria Sjöbergs Kvinnor i fält 1550–1850 belyser den andra halvan av äktenskapet, det vill säga 

soldathustrurna och dess glömda roll i stormaktstidens militärkampanjer.20 Sjöbergs forskning 

berör även hur soldaternas giftermålsstrategier såg ut, och den konflikt som uppstod när ett 

samhälle som vilar på familjehushållet som en grundpelare för hela det sociala livet tvingar ut 

tusentals av sina unga män och fäder på långa krigståg. 

Hur såg giftermålsmönstren ut i andra samhällsgrupper under samma tid? Karin Ågrens 

doktorsavhandling Köpmannen i Stockholm redogör utöver köpmännens ekonomiska och sociala liv 

i Stockholm under 1700-talet även för äktenskapets roll för borgarklassen. Handelsmännens 

giftermålsstrategier förklaras som främst rationella och strategiska av arten.21 Vigselns uppgift 

kunde vara reproduktiv, det vill säga kontaktbyggande och positiv för det egna företaget, eller 

reduktiv genom att gifta sig inom den egna familjen via kusingifte för att koncentrera företagets 

kapital inom familjen.22 Denna sed förekommer även inom adelsståndet, men där motiverades 

detta även med att man inte ville beblanda sig med familjer av lägre status.23 En annan strategi var 

helt enkelt att gifta ihop sig med andra familjer för att kunna expandera båda familjernas 

inflytande och marknadsandelar. 

Det lider heller ingen brist på vetenskaplig litteratur som berör det europeiska 

äktenskapsmönstret och den svenska demografiska utvecklingen. Man har däremot inte studerat 

                                                 
17 Karin Ågren 2007, s. 88. 
18 Historisk Statistik för Sverige, s. 103. 
19 Thisner 2007, s. 235. 
20 Sjöberg 2008. 
21 Karin Ågren 2007, s. 90–93. 
22 ibid., s. 93, 106–110. 
23 Kurt Ågren 1976, passim. Ågrens studie visar att högadelns giftermålsstrategier under första halvan av 

1600-talet styrdes hårt av den status familjen ägde inom adelsståndet, och at giftermål utanför ståndet var näst 

intill otänkbart. 
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militärerna som en egen samhällsgrupp. Fokus har legat på undersökningar av de medeltida 

ståndsgrupperna, eller länder och regioner i stort.  

Christer Lundhs forskning på det västeuropeiska äktenskapsmönstrets utbredning i Sverige 

har varit högst användbart för arbetet med den här uppsatsen. I sin artikel The World of Hajnal 

Revisited: Marriage Patterns in Sweden 1650-1990 försöker Lundh komma fram till när detta 

giftermålsmönster faktiskt etablerades i Sverige. Lundhs pionjärarbete i kartläggningen av den 

skånska allmogens giftermålsåldrar från 1647 och framåt är en av de få empiriska materialet för 

denna tid som behandlar denna samhällsgrupp. Resultatet av denna studie var att skånska 

kvinnors och mäns giftermålsåldrar visade på ett synnerligen starkt västeuropeiskt 

äktenskapsmönster redan på mitten av 1600-talet, med medelåldrar på 29,1 respektive 34.3 år, för 

att sedan långsamt sjunka under hela tiden fram till 1860. 24 

I doktorsavhandlingen Den dolda transitionen. Om ett demografiskt brytningsskede i det tidiga 1700-

talets Sverige från 2006 driver Daniel Larsson en helt annan tes.25 Larsson baserar sig på flera 

studier och menar att det är svårt att dra slutsatser om Sverige i sin helhet, eftersom det existerar 

motstridiga teorier inom den svenska forskningen. Han nämner Lundhs forskning men även de 

studier på giftermålsmönstret som Lennart Palm gjort på bland annat adeln och Småländska 

landsbygden. Palm har påstått att det östeuropeiska äktenskapsmönstret fortfarande dominerade i 

Sverige under 1600-talet.26 Larssons analys av tidigare studier och sin egen forskning är att det 

existerade stora regionala variationer inom landets gränser, men att giftermålsåldern inte var så låg 

att den kan räknas som östlig, och att detta "pseudo-östliga" giftermålsmönster gav vika för ett 

västligt under 1700-talet och framåt. 

Det existerar även ett flertal parallella förklaringar till hur och varför det västeuropeiska 

äktenskapsmönstret såg ut som det gjorde, och varför det länge koncentrerades till ett så 

begränsat geografiskt område. 

2010 publicerades artikeln Girl power: The European marriage pattern and labour markets in the north 

sea region in the late medieval and early modern period vars huvudsyfte är att bevisa hur tre aspekter av 

Nordvästeuropas äktenskapsmönster, den katolska kyrkans betoning på samtycke vid 

äktenskapet, behovet av avlönad arbetskraft i efterdyningarna av Digerdöden och skillnaderna i 

arvsskiften mellan nord och syd inte bara spelat en stor roll i framväxten och den geografiska 

utsträckningen av det västeuropeiska äktenskapsmönstret, men även gynnat den ekonomiska 

utvecklingen i Västeuropa.27 

                                                 
24 Lundh 1997, s. 10–14. 
25 D. Larsson 2006, s. 134. 
26 ibid., s.136–137; Lennartson 2012, s. 94. 
27 De Moor & van Zanden 2010, s. 
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Det västeuropeiska äktenskapsmönstrets eventuellt positiva effekter på ekonomin har inte fått 

stå oemotsagt. I Does the European marriage pattern explain economic growth? ifrågasätter man detta 

påstående genom att granska 365 tidigare demografiska studier av äktenskapsmönster i Europa 

under 16–1800-talet, och drar slutsatsen att giftermålsmönstret inte var en bidragande faktor i 

den ekonomiska utvecklingen, och att förklaringar på Europas ekonomiska utveckling under 

tidigmodern tid borde sökas i dess institutioner, och hur dessa påverkat giftermålsmönster och 

ekonomiska beslut snarare än tvärtom.28 

 

1.4 Teori 

Eftersom detta arbete främst inriktat sig på kvantitativt arbete med statistik av demografisk art, 

har den teoretiska ramen naturligt baserats på den senaste forskningen om det europeiska 

äktenskapsmönstret.  

Ett antagande jag stödjer mig på är äktenskapsmönstrets samband med försörjning och 

ekonomisk utveckling. Jag vill inte sträcka mig så långt att jag påstår att ett västeuropeiskt 

äktenskapsmönster främjar ekonomisk tillväxt, men snarare ett samband mellan socioekonomiska 

och sociokulturella förutsättningar, och familjebildningsmönstrets variation som en reaktion på 

detta.29  

Argumenten för att höga EMP-värden bland allmogen visar på försörjningssvårigheter är 

starka. Som jag tidigare nämnt visar Dennison och Ogilvies(2014) resultat att de länder som 

uppvisat de mest extrema EMP-värdena även uppvisade låg eller mycket låg ekonomisk 

utveckling, samt att Nederländerna och England, trots sina höga BNP-siffror uppvisat lägre 

EMP-värden.30 I artikeln Nordic family patterns and the north-west European household system uppvisas 

statistik som tyder på att landlösa bönder gifte sig flera år senare än jordägande bönder under 17- 

och 1800-talet.31 

Men för att kunna förklara adelsståndets höga giftermålsålder krävs det ytterligare en 

förklaring, därav den sociokulturella aspekten av min teori. Som jag redan redogjort för i kapitel 

1.3 har svensk forskning kartlagt och identifierat att olika ståndsgruppers äktenskapsstrategier 

                                                 
28 Dennison & Ogilvie 2014, s. 686–687. 
29 Se De Moor & van Zanden 2010 för en sammanfattning av de traditionella argumenten för att EMP 

gynnar ekonomin, Dennison &  Ogilvie 2014 för en kritisk undersökning som avfärdar tidigare teorier om en 

positiv korrelation mellan BNP och EMP. 
30 Dennison & Ogilvie 2014, s. 660–661. 
31 Moring 2003, s. 85–86. 
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formades av de sociala förutsättningar och traditioner som dessa individer förväntades följa.32 

Det låter inte allt för osannolikt att tänka sig att soldater och befäl inom militären på samma sätt 

som andra större samhällsgrupper borde ha reagerat på sin skiftande omgivning, med förändrade 

försörjningsmöjligheter och sociala normer. Den hypotes jag utformat utifrån litteraturen för 

denna uppsats är att krig underlättade svenska militärers möjlighet att förbättra sina 

försörjningsmöjligheter genom snabbare befordringsvägar, och att den förbättrade 

kapitalinsamlingen ledde till att dessa män ingick i äktenskap vid yngre ålder vid tjänstgöring i 

krig. 

 

1.5 Källmaterial, periodisering och metod 

Det källmaterial som legat till grund för denna undersökning är de tryckta verken Dalregementets 

personhistoria I. 1542-1699 och Dalregementets personhistoria II. 1700-1799, publicerade 1984 

respektive 1989. Dessa böcker är en del Kommittén för Dalregementets personhistorias fem 

utgivningar och är sammanställningar av Dalregementets personnotiser, mönsterrullor och 

relevanta kyrkoböcker och innehåller förteckningar på de män som värvats till regementet, och i 

den mån det gått att utröna släktskap, livsöde och civilstånd fram till och efter värvningen. Under 

den period som denna uppsats behandlar existerar enbart material för individer som värvats till 

en officers- eller underofficerspost. Materialet innefattar inte fullständiga mönstringslistor och 

därmed inte de meniga soldaterna. Detta är inte i sig ett problem, då målet med undersökningen 

är främst att se hur befälsämbeten påverkade giftermålsmönstret. 

Men materialet är för den delen inte oproblematiskt. Främst är det inte helt lätt att uppskatta 

hur representativt undersökningen av materialet är, för Sverige eller Dalregementet. Det största 

problemet är ifall det existerar "svinn", det vill säga om en stor del värvade befäl inte återfinns i 

källorna. Det går emellertid att testa omfattningen, vid den fullständiga återuppsättningen av 

regementet i September–December 1709. Här fann jag 57 värvningar av officerare och 

underofficerare, vilket då får jämföras med en full uppsättning på 67 man.33 Därmed går det att 

fastställa att en rimligt stor andel av befälen finns medräknade, 85 procent, och de som var 

korpraler vid värvningstillfället inte tagits med. Att det saknas sju befäl behöver heller inte betyda 

att det finns en lucka i källmaterialet, det kan också betyda att det fanns befäl som inte gått under 

vid Poltava, eller av en eller annan anledning inte deltog i slaget. 

                                                 
32 Se Lennartson 2012, Thisner 2007 och Ågren 1976 för adelns strategier, Ågren 2007 för borgarståndets. 

Dribe & Van de Putte 2012 visar att böndernas äktenskapsmönster inte bara påverkades av 

försörjningsmöjligheter men även av vädersäsonger. 
33 Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799, s. 232–268. 
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Sammanställningen av data har gett 221 giftermål utspridda på en 150-årsperiod. Under denna 

period var en fulltalig befälskår i ett svenskt infanteriregemente aldrig mer än 117 man(inkluderat 

korpraler). 221 är inte omfattande nog för att kunna dra helt säkra slutsatser, men det är 

tillräckligt för en uppsats på denna nivå. De medeltal som kommer fram i denna uppsats blir 

därmed inte det viktigaste, utan de trender som eventuellt framträder. 

Som det framgår i den tidigare forskningen är det empiriska materialet gällande Sverige före 

1750 svagt jämfört med påföljande århundraden. Därför har min ambition för den här uppsatsen 

hela tiden varit att i den mån källmaterialet tillåtit det sätta periodiseringen så tidigt som möjligt. I 

källmaterialet som sträcker sig tillbaka till 1542 börjar inte adekvat information om parens ålder 

och vigselår finnas på en försvarlig nivå förrän mitten på 1650-talet och framåt. Fördelen med att 

ha med den andra halvan av 1650-talet är att den tillsammans med de första tjugo åren av 1700-

talet är en näst intill kontinuerlig krigsperiod, och intressant att jämföra med resten av det relativt 

fredliga 1700-talet. 

Urvalet av giftermål har utformats för att få en så pass jämn nivå av data per årtionde. Då 

källmaterialet är kategoriserat efter det datum som individerna tilldelats en befälsposition inom 

regementet har datainsamlingen tvingats utgå ifrån denna ordning. En alternativ metod hade varit 

att utgå från själva vigselåret och insamlat kompletta årsdata, och göra stickprover i intervaller om 

10-15 år. Dessvärre hade detta inte varit realistiskt att försöka sig på med den tid som förväntas 

läggas på en b-uppsats. 

Det statistiska materialet har kategoriserats i dessa variabler: vigselår, mannens ålder vid 

giftermålet, hustruns ålder, mannens tjänstgjorda år inom armén samt mannens befälsgrad. För 

att sedan analysera materialet har jag sedan utarbetat tidslinjer med medeltal per decennium åren 

1690-1799. Däremot har medeltalen för tidsperioden 1650–1690 presenterats i tjugoårsperioder 

av det skälet att giftermålsstatistiken för denna period omfattar färre vigslar. Ytterligare en 

statistisk analys av materialet har genomförts, en korrelationsanalys med långa tidsperioder för att 

eventuellt kunna urskilja statistiskt signifikanta skillnader mellan 16- och 1700-talet. 
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2. Historisk Bakgrund 

 

2.1 Armén, Officersyrket och Dalregementet 1650–1799 

Den svenska armén under 16- och 1700-talet blir ett för den tiden egendomligt socialt universum. 

Vårt ståndssamhälle, i övrigt så förankrat i traditionella och låsta roller för varje enskild individ, 

tillät emellanåt den arme bonden eller den medellöse yngsta borgarsonen att med begåvning och 

mod stiga i den militära hierarkin, till ära och till rikedom. Krig har alltid lockat lycksökare och 

opportunister, inte minst löftet om nya upplevelser eller plundring av olyckliga fiendestäder. Men 

det gav även en möjlighet att visa tapperhet i strid och till fältbefordran. 

Thisners studier av officerare har lagt kårens medelålder vid ca 35 år under 1700-talet för 

Upplands regemente, och en något högre ålder om man undersöker de ofrälse officerarna. 

1756 bestod Dalregementets befälskår av 117 befäl. Av dessa var 29 officerare, 40 

underofficerare och 48 korpraler.34 Förutom utökningen av officersstaben med två tjänster detta 

år reformerade man befordringsföreskrifterna. Fram tills nu hade man kunnat stiga i rang vid 

visad tapperhet och duglighet i fält, via rekommendationer från högre officerare. Nu blev 

anciennitet lagfast kriterium för officersbefordringar. 35 

Dalregementet var delaktigt i alla krig under 16- och 1700-talet. Under det stora nordiska 

kriget utplånades regementet vid Poltava; av 1200 man överlevde ca 400 själva slaget. Ytterst få 

överlevde den ryska fångenskapen. Av regementsofficerarna stupade samtliga vid Poltava.36 

Redan samma år återuppsattes ett nytt Dalregemente med Julius de la Gardie som överste. 1713 

ingick Dalregementet i den kapitulerande nordtyska armén, och manskapet sattes i dansk 

fångenskap. Regementet uppsattes ännu en gång och deltog i det norska fälttåget.37 

Under det ryska kriget 1741–1743 kämpade Dalregementet vid Villmanstrand, där hälften av 

den svenska hären stupade. Detta var en av de utlösande omständigheterna för att dalallmogen 

reste sig och marscherade mot Stockholm under Dalupproret 1743. Under Sjuårskriget låg 

regementet förlagt i Tyskland med deltog inte i några större fältslag. 

 

 

                                                 
34 D. Larsson 2006, s. 102. 1756 tillkom två officersposter, Sekundmajor och sekundlöjtnant. 
35 E. Larsson 2000, s. 19–20. 
36 Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799, s. 33. 
37 ibid., s. 41–42. 
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3. Studien: Befäls, soldaters och soldathustrurs giftermålsålder 1650–1799 

 

3.1 Krig och fred 

I diagrammet nedan skådar vi det sammanställda resultatet av hela det bearbetade 

källmaterialet. Vad ser vi då? Vid en först anblick ser det ut som om det stora nordiska kriget 

satte en påtaglig prägel på båda könens giftermålsålder. Den manliga medelgiftermålsåldern var 

vid mitten av 1600-talet 27,8 år, steg något under 1670–1689 för att sedan sjunka till det lägst 

uppmätta medeltalet 25,8 under 1700-talets första decennium. Kvinnornas giftermålsålder följde 

en liknande kurva, med en lägstanivå på 22,7. 

Att de fyra lägsta manliga giftermålsåldrarna återfinns i den första halvan av tidsaxeln, och i 

synnerhet tidsperioden 1690–1719 kan tolkas på mer än ett sätt. Daniel Larssons tes om en tyst 

demografisk revolution skulle kunna förklara detta. Enligt honom skedde en övergång från ett 

pseudoeuropeiskt äktenskapsmönster under denna tid, till en början driven av "mansbrist och 

svåra ekonomiska förhållanden", och under resten av 1700-talet av ökade svårigheter att försörja 

sig på grund av befolkningsökningen och den följande brist på land.38 

Jag gör delvis en annan tolkning av denna tidsperiod. Dalregementet led hårda förluster under 

det stora nordiska kriget, och den dalande giftermålsåldern verkar nå sin kulmen ungefär vid den 

tidpunkt då Dalregementet utplånats vid Poltava 1709.39 Vi ser helt enkelt inte en successivt 

ökande giftermålsålder från 1690 års nivå fram till stormaktstidens sista rosslande andetag, vilket 

borde ha varit fallet om Sveriges allt mer pressade läge drev upp giftermålsåldern. Ett klart 

västligt giftermålsmönster under 1650–1690-talet följt av en sjunkande giftermålsålder fram tills 

1710-talets början och sedan en explosionsartad ökning under 1720-talet ser jag som ett argument 

emot att ett pseudo-östligt äktenskapsmönster ska ha utövats av Dalregementets befäl och 

soldater. 

 

 

                                                 
38 D. Larsson 2006, s. 186–190. 
39 Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799, s. 29. 
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Figur 1: Giftermålsålder vid första äktenskapet för officerare, soldater och dessas fruar inom Dalregementet 
1650–1799. Tjugoårs medelvärde 1650–1689. Tioårs medelvärde 1690–1799. 

 

Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699 samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 

 

Som jag tidigare tagit upp försökte den tidigmoderna staten få sina soldater att vänta med att 

gifta sig under pågående krig, och detta verkar även källmaterialet visa på om man tolkar 

ökningen av medelåldern mellan 1710-talet och 1720-talet.40 Ett stort antal ogifta män som 

troligtvis värvats under det pågående kriget verkar ha väntat tills fred slutits. De som faktiskt gifte 

sig under det stora Nordiska kriget gifte sig yngre än under någon annan period, och de som 

väntade med att gifta sig gjorde det vid den äldsta medelåldern under hela 

undersökningsperioden. Att man väntade med att gifta sig tills det blev fred behöver inte enbart 

vara statens inflytande. Det finns exempel i tidigare forskning som pekar på att samhällsgrupper 

med starkt säsongsdrivna arbeten, till exempel jordbruk, även gifter sig väldigt säsongsbetonat 

utifrån arbetsbördan och när man "hade tid".41 Denna typ äktenskapsstrategi skulle kunna 

appliceras även här. Det kan förklara varför man gifte sig sent under 1720-talet och varför åldern 

sedan sjönk under de efterkommande tre decennierna. 

Samtidigt markerar 1720-talet en annan förändring. Fram till detta årtionde följde kvinnornas 

medelålder männens, fast cirka tre år yngre. Men efter det stora Nordiska kriget gled 

giftermålsmönstren isär mellan könen. Kvinnornas giftermålsålder höll sig kvar kring 25 år, 

medans männens medelålder ökade, och resten av århundradet verkar ålderskillnaden legat 

mellan 5–10 år. Denna utveckling kommer att diskuteras närmare i kapitel 3.4. 

 

                                                 
40 Se även tabell 3 och 4, s. 21. 
41 Dribe & van de Putte 2012, s. 1142–1143. 
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3.2 Sociala skillnader mellan Dalregementets militärer 

 
Som jag tidigare hävdat i kapitel 3.1 så tyder källmaterialet på att soldaters giftermålsmönster 

påverkas av yttre faktorer som krig eller statligt inflytande. Men det är viktigt att komma ihåg att 

den svenska befälskåren var en brokig skara, innehållandes medlemmar av alla de fyra 

riksstånden. Eftersom den unga adelsmannens och bondsonens sociala bakgrund borde ha 

påverkat dessas levnadsvanor borde även källmaterialet visa detta. Det krävs med andra ord en 

avskiljande studie av samhällsgrupperna inom befälskåren. 

I Diagram 2 har jag kategoriserat befälskåren i två grupper: Adel och Ofrälse. Kategorin ofrälse 

innehåller alla befäl där inget adelskap nämnts, eller att dess tillhörighet till borgerskapet eller 

bondeståndet befästs. Källmaterialet tillåter för övrigt inte en tjänlig uppdelning av bönder och 

borgare, då föräldrarnas yrke sällan nedtecknats. Prästsöner har också räknats in till den ofrälse 

kategorin, på den grund av att prästerskapets ståndstillhörighet inte gick i arv, därav ägde sönerna 

inga direkta frälseprivilegier och kan därmed närmast jämföras med borgarsöner.  

Regementets anställda präster och tjänstemän har inte tagits med i undersökningen på grund 

av att dessa män inte räknats som befäl men som ämbetsmän, och kan på så sätt inte ha 

befordrats utifrån samma premisser som en militär. 

 
Figur 2: Giftermålsålder vid första äktenskapet för adel och ofrälse befäl inom Dalregementet 1650–1799. 
Tjugoårs medelvärde 1650–1689. Tioårs medelvärde 1690–1799. 

 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699 samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 

 
 

Med undantag av perioderna 1650–1689 och 1760–1769 gifte de ofrälse befälen sig 

konsekvent i yngre ålder än adeln. Detta är inte förvånande i sig, eftersom vi redan har befäst att 
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adelns äktenskapsstrategier hade andra prioriteringar än allmogens. Vad som faktiskt förvånar är 

skillnaden mellan stånden det sista femtio åren av 1700-talet. 

1756 infördes ett krav på tjänstgöringstid vid befordringar. Precis som innan 

rekommenderades lovande kandidater av andra officerare, men duglighet och tapperhet i fält 

kunde inte längre användas som argument. Detta har i litteraturen liknats vid ett Patron–

Klientsystem, och borde rimligtvis främst ha gynnat adelsmän, tack vare sina kontaktnät och sitt 

medfödda sociala kapital.42 Eftersom adeln var mer tvingad att öka sin sociala status för att kunna 

finna goda äktenskap, och de befälsgrader som de önskade nu låg längre bort på grund av kravet 

på tjänstgjorda år så stabiliserades adelns giftermålsålder på en hög nivå efter 1756. 

De ofrälse befälens giftermålsålder fortsatte att svänga kraftigt under resten av 1700-talet, men 

det går att skönja en svag höjning. 1756 års reformer verkar med andra ord inte påverkat de 

ofrälse befälens äktenskapsutsikter lika mycket som adelns. Detta stöds även av skillnaden i 

tjänstgöringstiden för de olika kategorierna. 

Medeltalet för tjänstgöringstid över hela tidsperioden var 10 år för de ofrälse befälen och 16,1 

för adeln. Denna skillnad kan inte enbart förklara med adelns generellt högre giftermålsålder, då 

denna under samma tidsperiod bara ligger 3,2 år högre än för de ofrälse.43 Hur påverkade 1756 

års reformer tjänsteåldern? Föga förvånande sköt den i höjden för båda adeln och de ofrälse. Den 

högsta nivån uppmäts vid 1780-talet, Med 25 respektive 19,4 års tjänstgöringstid före giftermålet. 

Min sista jämförelse mellan kategorierna är vid vilken befälsgrad som individerna valde att 

gifta sig. Även här syns det stora skillnader mellan stånden. Av de 112 ofrälse befälen gifte sig 

29 % redan som soldater och 46 % som underofficerare. 19 % gifte sig som officerare, över 

hälften vid en löjtnantsgrad. Ofrälse militärer väntade med andra ord inte nödvändigtvis på att 

uppnå en social status eller en bättre ämbetslön. Varför går det bara att spekulera i, men man kan 

tänka sig att man hade en giftermålstradition att förhålla sig till, och att man inte hade samma 

förväntningar på att stiga i rang, åtminstone under den tidigare delen av undersökningsperioden. 

För många män kan den  grundläggande försörjning och hushåll som indelningsverket gav varit 

nog för att man sökte ingå äktenskap. 

Inom adeln existerade det definitivt en annan syn på vad som var en lämplig rang vid 

giftermålet. Inte en enda gifte sig som soldat, och av 55 män gifte sig endast fyra som 

underofficerare. Över hälften gifte sig antingen som kapten eller löjtnant, av de 93 % som gifte 

sig vid en officersgrad. 

 

                                                 
42 Thisner 2007, s. 261–263. 
43 Se tabell 3 och 4, s. 20. 
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3.3 Dalakvinnornas äktenskapsmönster 

När vi först såg den kvinnliga giftermålsåldern i Diagram 1 såg den ut att till viss del korrelera 

med Daniel Larssons forskning, som visat en medelålder på ca 24 år under 1600-talet, och som 

tolkat 1700-talet på detta sätt: 

Från sekelskiftet och ungefär 25 år framåt[...] steg vigselåldern gradvis för att på 1720-talet nå ca 27 

år. Efter en markant minskning i början på 1730-talet steg den sedan åter, för att under andra 

halvan av 1700-talet nå den nivå som flera andra undersökningar registrerat[...], 25-27 år.44 

Giftermålsåldern för kvinnorna svänger inte alls lika häftigt som männens. Men eftersom 

Larssons resultat gäller bondefamiljer bör vi även kategorisera upp kvinnogiftermålen. Även här 

gäller kategorierna Adel och Ofrälse. Genast blir bilden mycket mer komplicerad. 

 

Figur 3: Medel giftermålsålder för kvinnor gifta med soldater och befäl inom Dalregementet 1650–1799 . 
Tjugoårs medelvärde 1650–1689. Tioårs medelvärde 1690–1799. 

 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699 samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 

 

Den passar inte längre lika bra in med Larssons och Palms bild av 1600-talet, Allmogens 

giftermålsålder före och under det stora nordiska kriget höll sig hela tiden på en stabil 

västeuropeisk nivå. Lundhs resultat från Skåne under samma tid där kvinnornas giftermålsålder 

långsamt sjönk är inte heller den applicerbar här. Detta kan tyda på att de samhällsgrupper som 

dessa undersökningar behandlat var utsatta för olika regionala och sociala faktorer som inte direkt 

påverkat Dalarna eller kvinnor som ingick äktenskap med militärer. 

                                                 
44 D. Larsson 2006, s. 148. Se även s. 146, diagram 20. 
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Under 1700-talets första decennium var faktiskt medelgiftermålsådern för de ofrälse 

kvinnorna högre än för männen, men utöver denna avvikelse så höll den sig vid en typisk 

västeuropeisk giftermålsålder på 26–27 år. Avsaknaden av en dal under det stora nordiska kriget 

kan tyda på att försörjningsmöjligheterna för de ofrälse kvinnorna inte förbättrades, och 

kapitalinsamlingen gick långsammare för dessa kvinnor än för männen. 

Adelskvinnornas ålder var däremot fortsatt låg. Men det blir också uppenbart att det var 

enbart adelskvinnornas giftermålsålder som verkligen sjönk förvånansvärt lågt under det stora 

nordiska kriget, ned till 19 års ålder, vilket måste betecknas som inom det traditionella 

äktenskapsmönstret. Detta betyder självklart inte att den svenska adeln adopterade ett 

traditionellt äktenskapsmönster, men den höll sig under gränsen för ett västligt giftermålsmönster  

en stor del av 1700-talet. 

 

3.4 De stora dragen 

Trots att huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka giftermålsålderns kortvariga 

variationer i kontext av externa händelser behöver vi reflektera över hur utvecklingen i stort såg 

ut under dessa hundrafemtio år. 

Det som går att säga med stor säkerhet är att medelgiftermålsåldern var högre i slutet av 1700-

talet än på slutet av 1600-talet. Som det framgår i den sammanställda statistiken behövs det andra 

mätsätt än medeltal för att kunna utesluta avvikelser och extremvärden från resultatet. 45 Jag har 

valt att göra en korrelationsanalys genom att ordna rådata i tre tidsperioder: Krigsperioden 1650–

1721, 1722–1755, och 1756–1799. 1756 blev avgränsningen på grund av införandet av kravet på 

antal tjänsteår som befordringsgrundande. Denna metod jämför alla datapunkter med varandra 

och undviker därmed de problem som jämförelser av medeltal för med sig.  

Korrelationsanalysens resultat visar att det existerar ett statistiskt signifikant sammanband där 

giftermålsåldern för perioderna 1722–1755 och 1756–1799 verkligen var högre än under 

krigsperioden, men ingen signifikant skillnad mellan de två 1700-talsperioderna. 

Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Klart är att det sker en förändring från 1722 och framåt. 

Detta talar till viss del för Palms och Larssons resultat, med ett lågt 1650-tal även om medelåldern 

var mycket högre än i deras undersökningar. Om vi ändå ser på medeltalen så verkar det också 

vara adelsklassens giftermålsålder som ökade starkast. Adelskvinnornas giftermålsålder ser 

onekligen ut att hålla sig helt inom definitionen av ett pseudo-östligt äktenskapsmönster, de 

ofrälse männen och kvinnorna inom ett klassiskt västeuropeiskt äktenskapsmönster. 

                                                 
45 Figur 8 och 9, s. 22. 
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Samtidigt kan vi inte säga med säkerhet om medeltalens bild av att medelåldern ökade mellan 

1700-talets mitt och slutet av 1700-talet, korrelationsvärdet är inte statistiskt signifikant. Det är 

bara adelsmännens giftermålsålder som ökar mellan 1722–1755 och 1756–1799, och den kan 

mycket väl vara signifikant. 1756 års reformer verkar ha gjort en skillnad här. 

 
Tabell 1: Medeltal giftermålsålder för Dalregementets soldater, befäl och deras fruar, giftermålsåldern 1650–
1799. 

Tidsperiod 
μ 

Adelsmän 
μ 

Adelskvinnor 
μ Ofrälse 

Män 
μ Ofrälse 

Kvinnor 
μ Alla 

män 
μ Alla  

kvinnor 

1650-1721 30,2 23,4 27,8 26,1 28,5 25,2 

1722-1755 33,4 22,6 31,2 27,0 31,8 25,7 

1756-1799 36,0 24,5 31,8 27,3 33,4 26,3 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699 samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 
 

 
Tabell 2: Korrelationsanalys av Dalregementets befäl, giftermålsåldern 
1650–1799. 

Period Jämförelse Resultat 

1722–1755 1650–1721 r=0,23 (P=0,003) 

1756–1799 1722–1755 r=0,005 (P=0,255) 

1756–1799 1650–1721 r=0,31 (P=0,000) 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699 samt Dalregementets personhistoria 
2. 1700-1799. 
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4. Sammanfattning och analys 

 
Sammanfattningsvis, hur har studiet besvarat mina frågeställningar? Hur såg soldaternas och 

befälens giftermålsmönster ut? Hur ser de stora dragen ut? 

Den sammanlagda medelåldern för giftermål under tidsperioden 1650–1799 var vid första 

äktenskapet 31,1 för män och 25,8 för kvinnorna. Delar man upp undersökningsperioden i 

partier om 50 år får vi en manlig giftermålsålder som från 1600-talets andra hälft på 28,8 år ökar 

med 3,7 år till 32,5 under 1700-talets.46 Denna förändring ser mer eller mindre likadan för adeln 

och ofrälse med 3,6 jämte 3,3 års förändring. Gör man samma periodisering med 

tjänstgöringstiden var denna 6,9 vid 1600-talet slut och 14,1 vid 1700-talets, en ökning med 7,2 

år. 

Hur står sig då min hypotes om att krig gynnat soldaters möjligheter att göra en snabbare 

officerskarriär, och därmed kunna gifta sig vid en yngre ålder? Den är inte helt självklar.  

Under 1700-talet deltog Sverige i fyra krig. Ändå är det bara ett krig, det 1700–1721 som klart 

påverkat giftermålsåldern. Detta är tyvärr inte heller helt oproblematiskt. Den sjunkande 

giftermålsåldern under detta krig verkar ha börjat redan under 1690-talet för de ofrälse 

ståndsmedlemmarna under det Pfalziska tronföljdskriget. Varför var giftermålsåldern så låg under 

dessa båda krig? Det finns två saker som jag tror kan ha påverkat detta: krigens långvarighet och 

Dalregementets återuppsättningar. Båda krigen bekämpades under nio respektive tjugoett år, när 

genomsnittet för de andra krigen hamnar på tre till fem år. Samtidigt går det inte att överskatta 

det stora nordiska krigets särdeles destruktiva effekt på det svenska riket. Som tidigare nämnts 

förlorades Dalregementet till sista man två gånger under detta krig, och återuppsattes lika många 

gånger. Återuppsättningar borde också återfinnas i andra regementen, och det ter sig möjligt att 

detta borde ha dragit ned giftermålsåldern även för dessa regementen. 

Giftermålsåldern under Hattarnas ryska krig, Pommerska kriget och Gustav III:s ryska krig är 

motstridiga. De ofrälse befälens medelålder skiftar, men eftersom krigen är korta finns det inte 

nog med data för att kunna göra stickprover, vilket gör det svårt att avgöra om det är krigen som 

påverkat. Men att Adelns giftermålsålder stabiliseras vid en ytterst hög nivå från och med 1750-

talet och att de ofrälses fluktuerar mellan ca 28 och 35 år borde kunna förklaras med hjälp av de 

politiska reformer som genomfördes vid den tiden. Det är faktiskt kanske här vi kan se en liten 

del i det svenska samhällets steg ur den tidigmoderna perioden, med en allt starkare svensk 

                                                 
46 Tabell 2, s. 13. 
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centralmakt och en tidigare traditionsbunden krigarklass omvandlats till en byråkratiserad 

ämbetsmannastab. Detta samband mellan institutionella förändringar och giftermålsmönster 

manifesteras bäst genom den kraftiga ökningen av tjänstgjorda år före giftermålet.47   

Jag vill också hävda att det finns vissa tendenser som tyder på att det existerade två distinkta 

sociokulturella äktenskapsstrategier, en för adeln och en för de ofrälse. Det förekom stora 

skillnader i vilken ålder som männen gifte sig, vilken ålder deras fruar hade, och efter vilken 

befälsbefattning som de valde att gifta sig. Det enda gemensamma draget för dessa 

samhällskategorier i denna undersökning är en osedvanligt hög giftermålsålder för männen, om 

man jämför med andra studier av traditionella samhällsklasser under samma tid. 

Något annat som faktiskt talar till min ursprungliga hypotes fördel är att kvinnornas 

giftermålsålder inte korrelerat och svängt lika mycket som männens, eftersom detta tyder på att 

Dalarnas civila befolkning reagerat på andra omständigheter än militärerna. Vad dessa faktorer 

varit står emellertid utanför den här uppsatsens omfång, och annat källmaterial skulle behövas. 

Jag har ingen självklar förklaring på varför adelskvinnornas giftermålsålder sjönk så kraftigt 

fram till 1709 för att sedan stabiliseras under resten av 1700-talet. Något som kan ha spelat en 

mindre roll i detta är att den långa perioden av ofredsår ledde till att fler fäder dog i yngre ålder, 

av sjukdom eller krig, och att mellangenerationella arvsskiften möjliggjorde en del kvinnor att 

gifta sig yngre. Detta i sig borde inte ha påverkat adelsklassen i stort, men om man betänker att 

adeln alltid varit statistiskt överrepresenterade inom officersyrket, även i denna studie, kan man 

tänka sig att det återfinns en något högre andel soldatdöttrar och söner i undersökningsmaterialet. 

Liknande studier av Officerare vid Upplands regemente under senare delen av 1700-talet har 

fastställt att i 40 % av officersgiftermålen var svärfadern en militär.48 

Klart är att det finns rum för att fortsätta undersöka effekterna av institutionerna och 

centralmaktens reformer när det gäller det svenska äktenskapsmönstret. Det även vara intressant 

att se närmare på statscentraliseringen i olika länder och hur detta kan ha påverkat 

äktenskapsmönstren. Över huvudtaget finns det stora möjligheter att göra ytterligare 

demografiska undersökningar under denna tid innan vi kan få slutgiltiga svar på hur den svenska 

befolkningens äktenskapsmönster såg ut. 

                                                 
47 Se figur 5, s. 21. 
48 Thisner 2007, s. 254, 259. 
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5. Bilagor 

 

5.1 Tabeller 

 

Tabell 3: Giftermålsstatistik över soldater och befäl inom Dalregementet 1650–1799. 

Period 
 

μ Män μ kvinnor μ Tjänsteår Standardavvikelse 
Män 

Standardavvikelse 
kvinnor 

n Män n Kvinnor 

1650-69 27,8 25,5  - 4,68 2,4 8 6 

1670-89 31,1 28,2 7,1 9,64 6,7 19 9 

1690-99 27,8 23,4 7,1 5,05 6,7 23 16 

1700-09 25,8 22,7 8,3 6,84 7,8 9 6 

1710-19 28,8 27,1 9,8 4,78 7,6 17 14 

1720-29 35,9 26,1 15,7 8,43 8,7 25 21 

1730-39 30,5 24,4 11,3 7,15 4,6 11 10 

1740-49 31,3 25,7 10,8 5,44 8,4 19 20 

1750-59 29,3 26,3 10,1 5,32 6,2 14 15 

1760-69 34,6 25,1 11,9 8,34 5,5 20 18 

1770-79 31,8 24,4 15,3 8,22 4,9 15 15 

1780-89 35,4 24,3 20,3 9,67 7,2 14 14 

1790-99 32,8 29,4 13,2 6,81 9,3 25 24 

Totalt 31,1 25,8 12,0 7,72 7,48 219 189 

Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699 samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 

 

Tabell 4: Giftermålsstatistik över ofrälse soldater och befäl inom Dalregementet 1650–1799. 

Period μ Män μ Kvinnor μ Tjänsteår Standardavvikelse 
 Män 

Standardavvikelse 
Kvinnor 

n 
Män 

n 
Kvinnor 

1650-69 29,3 27,0  - 2,12    

1670-89 29,5 28,5 5,8 10,33    

1690-99 26,9 24,5 5,8 3,89    

1700-09 24,3 25,0 4,0 3,20    

1710-19 27,5 25,5 7,3 4,22    

1720-29 35,6 28,9 15,4 8,62    

1730-39 28,3 22,5 7,3 6,07    

1740-49 29,1 26,7 11,0 5,36    

1750-59 27,4 28,8 5,0 5,63    

1760-69 34,9 26,2 12,6 10,19    

1770-79 29,0 23,9 12,9 7,73    

1780-89 34,6 24,6 19,4 10,82    

1790-99 29,1 31,1 9,4 5,43    

Totalt 30,0 26,8 9,34 8,20 7,7 148 128 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699 samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 
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Tabell 5: Giftermålsstatistik över adliga befäl och dessas fruar inom Dalregementet 1650–1799. 

Period μ Män μ Kvinnor μ Tjänsteår Standardavvikelse 
män 

Standardavvikelse 
Kvinnor 

1650-69 29,2 25,8  - 4,49  

1670-89 28,5 26,0 9,0 6,56  

1690-99 32,0 18,7 15,0 8,25  

1700-09 27,3 19,0 10,7 12,34  

1710-19 29,3 24,7 12,7 5,65  

1720-29 38,4 21,8 20,0 8,08  

1730-39 35,5 24,5 20,5 7,23  

1740-49 30,6 24,8 13,0 6,15  

1750-59 29,2 23,5 13,7 5,19  

1760-69 33,4 21,5 12,1 4,65  

1770-79 37,2 24,5 21,2 6,77  

1780-89 38,0 23,0 25,2 7,78  

1790-99 36,1 26,0 18,5 6,69  

Totalt 33,3 23,7 16,1 8,01 7,18 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699. samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 

 

5.2 Figurer 

 
Figur 4: Tjänstgöringstid vid första äktenskapet för adel och ofrälse befäl inom Dalregementet 1650–1799. 
Tjugoårs medelvärde 1650–1689. Tioårs medelvärde 1690–1799. 

 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699 samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 
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Figur 5: Befälsgrad vid första giftermålet för Ofrälse militärer, Dalregementet 1650–1799. 

 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699. samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 

 

Figur 6: Befälsgrad vid första giftermålet för adliga militärer, Dalregementet 1650–1799. 

 
Källa: Dalregementets personhistoria 1. 1542-1699. samt Dalregementets personhistoria 2. 1700-1799. 
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