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1 Inledning 

Han teg. Den stränge mannens blick 

Av glädje varmt förklarad gick 

Till altaret på renen 

Uppå dess disk, av grästorv redd 

Med snövit duk däröver bredd 

Stod regementets kalk bredvid patenen.
 1

 

Carl Snoilskys dikt ”Regementets kalk”, ur Svenska bilder, beskriver i 22 strofer hur rege-

mentspastorn vid Västmanlands regemente, Christian Georg Notman, till regementet återläm-

nar nattvardssilvret. På själva slagfältet vid Poltava hade han grävt ned vinkanna, kalk, oblatask 

och patén om tillsammantaget 178,5 lod silver samt ett litet kalkkläde, sytt med guld. Efter Pe-

revolotjna hade han sedan gått i en trettonårig fångenskap i Sibirien. Då de karolinska fångarna 

efter freden i Nystad fick återvända, tog Notman den aktningsvärda omvägen förbi södra 

Ukraina och grävde upp nattvardstyget för att återbörda det till Sverige.2 

Hela Snoilskys diktcykel är närapå själva inbegreppet av nationalromantik – personligen 

läser jag den gärna, med stor behållning och ofta med en tår i ögonvrån. Den ovan beskrivna 

händelsen har kommit att framstå som ett typiskt exempel på karolinsk fromhet och trohet. 

Den i diktsamlingen följande dikten, ”Hattar och mössor”, däremot, speglade den oskarianska 

tidens negativa syn på frihetstidens partipolitik och bristande nationella enighet. 

Ändå hänger tidsepokerna ihop. I själva verket återlämnade Notman nattvardssilvret 

först 1729, av det naturliga skälet att det först var då regementet samlades till generalmönstring. 

Den i dikten anonyme översten, Carl von Rosen, hade förvisso varit med vid Poltava, men i ett 

helt annat förband, vilket Snoilsky inte nämner. Under den äldre frihetstiden var praktiskt taget 

samtliga befattningshavare gamla karoliner med riksrådet Arvid Horn i spetsen. Kriget och den 

sibiriska fångenskapen var händelser som självklart kommit att påverka människor på djupet – 

inte minst ifråga om gudsrelation och evighetsallvar – men i många avseenden förelåg också en 

tydlig kontinuitet från det karolinska enväldet, över frihetstiden, till det gustavianska enväldet. 

Inte minst fortfor krigsmakten att ha ett stort inflytande i samhället.3 

I det sammanhanget borde det vara en intressant frågeställning för kyrkohistoriker, att 

undersöka hur kyrkan förhöll sig till krigsmakten. Det är en sedan länge etablerad sanning, att 

de evangeliska kyrkorna i 1700-talets Preussen var utomordentligt konforma mot militarise-

ringssträvanden och faktiskt i hög grad bidrog till regimens medvetna politik härvidlag. Bland 

                                                 
1 Snoilsky 1937, s. 88 

2 Sparre 1930, s. 251 

3 Arteus 1982, s. 375 f 
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annat kom detta till synes i att så gott som samtliga viktiga eller inkomstbringande pastorat i 

praktiken reserverades för före detta fältpräster. Det innebar att ”… en strängt militärisk disci-

plin därigenom infördes också i kyrkoväsendet”.4 I ljuset av Tysklands fortsatta historia är detta 

ett kyrkohistoriskt faktum med starka teologiska implikationer. 

Snoilsky skriver själv om sin dikt: ”Det vemodiga efterspelet till den karolinska hjältesa-

gan…”5 Christian Georg Notman skulle sannolikt ha varit beredd att skriva under på detta. 

Själv var han en typisk representant för stormaktstiden: född i Riga, bättre på tyska än svenska. 

Befattningen som regementspastor var dåligt avlönad, och hans strävan och ävlan var att i stäl-

let bli kyrkoherde, gärna i Kolbäck; detta pastorat sökte han upprepade gånger. Men ingen gång 

lyckades det honom. Han dog 1739, 62 år gammal, och var då fortfarande fältpräst.6 

Däremot gick det till slut bättre för Peter Tugurin vid Västgöta-Dals regemente. Han var 

son till en komminister, studerade i Uppsala, men lockades att gå in i armén där han avancerade 

till sergeant. Efter Stora nordiska kriget blev han av med den tjänsten, och försökte ta upp stu-

dierna igen, men tvangs av ekonomiska skäl att åter ta tjänst i armén, denna gång som mönster-

skrivare (ett slags lägre civilmilitär tjänst). Slutligen kunde han dock ta prästexamen, prästvigdes 

till huspredikant och blev sedan fältpräst. Efter totalt elva år blev han kyrkoherde i Vånga, ett 

regalt och mycket gott pastorat. När han sökte den tjänsten bifogade han en lång supplik på 

vers. Det är från denna som uppsatsens huvudrubrik är tagen: ”Trumman magert altar är, Kyr-

konyckeln jag begär”.7 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

På ett individuellt plan är det sannolikt så för flertalet av fältprästerna under frihetstiden att de 

såg tjänsten framför allt som något av en genomgångstjänst. Något man sökte sig till främst för 

att på sikt få bättre möjligheter. Fältprästtjänsterna var dåligt avlönade, men försedda med ett 

högt meritvärde. Slutmålet var att få tjänst som kyrkoherde i ett stort och indräktigt pastorat. 

Parantetiskt fanns det i den krigsmakt som skapades under det karolinska enväldet en tendens 

att just de civilmilitära tjänster som hade en stor arbetsmarknad utanför krigsmakten, präster 

och auditörer (jurister), hade relativt låga löner, men däremot stora möjligheter avseende be-

fordran till civila tjänster. De civilmilitära tjänster å andra sidan, t.ex. fältskärer, vars civila ar-

                                                 
4 Rudolph 1973, s. 23 f samt s. 31. ”… auch im Kirchenwesen der Geist einer strengen militärischen Disciplin Eingang fand.” från Heinrich 

von Mühler, Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in der Mark Brandenburg, Weimar 1846, s. 231. Författarens översättning. 

5 Snoilsky 1937, s. 150 

6 Sparre 1930, s. 252 

7 Noreen 1911, s. 658 
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betsmarknad tedde sig något mera inskränkt och utan direkt statligt inflytande över tillsättning-

arna, hade en relativt sett bättre avlöning. 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka frihetstidens fältpräster som grupp, och fram-

för allt att klarlägga vilka skillnader ifråga om bakgrund, fortsatta karriärer och geografisk mo-

bilitet som fanns inom denna grupp. Dessutom borde det ha ett intresse i sig, att närmare un-

dersöka de präster som var, eller hade varit, verksamma inom krigsmakten. Undersökningar ger 

vid handen att omkring en tiondel av Sveriges befolkning under frihetstiden fick sin utkomst av 

krigsmakten.8 Till yttermera visso utgjorde den grupp av präster, som, i varje fall tidvis, hade 

ansvarat för själavården inom denna del av befolkningen, en stor andel av antalet präster – i 

Skåne var mer än var sjätte av kyrkoherdarna före detta militärpräst.9 

Inom kyrkan var alltså förutvarande fältpräster en betydelsefull grupp, men i vilken grad 

var den gruppen präglad av tiden inom armén? Frihetstidens krigsmakt var långtifrån homo-

gen, utan kännetecknades av stora skillnader mellan olika förband. Uppsatsens övergripande 

frågeställning kan formuleras på följande sätt: Vilka skillnader fanns inom gruppen av fältpräs-

ter, och korrelerade i så fall dessa skillnader mot skillnader inom armén? I uppsatsen kommer 

jag att bearbeta den här frågeställningen utifrån två hypoteser: 

 Fältprästerna vid regementen med hög rang och stor andel adelsmän bland officerarna 

hade högre utbildning, samt kom i större utsträckning att få indräktiga pastorat och bli 

inflytelserika. 

 Fältprästerna vid värvade regementen kännetecknades, i likhet med dessas officerare 

och manskap, av en högre grad av geografisk mobilitet än fältprästerna vid indelta re-

gementen. Visserligen gynnade Kungl. Maj:t generellt sett fältpräster vid tillsättning av 

regala pastorat, men de vid indelta regementen utnyttjade inte sin rätt att söka pastorat 

utom stiftet i den utsträckning de vid värvade regementen gjorde. 

Fältprästernas bakgrund kännetecknades också av ett specifikt socialt kapital. De avvek 

från prästerskapet i allmänhet i den meningen att oproportionerligt många hade någon familje- 

eller annan koppling till krigsmakten eller i varje fall i större utsträckning än andra präster till 

civil eller militär administration. Översiktligt kommer den frågan att behandlas inom ramen för 

fältprästernas bakgrund. 

 

                                                 
8 Artéus 1982, s. 380 

9 Sandstedt 1986, s. 169 
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1.2 Tidigare forskning 

Den militära själavårdens historia inom armén i det tidigmoderna Sverige är ett tills helt nyligen 

i det närmaste oskrivet kapitel. Ifjol utkom David Gudmundssons Konfessionell krigsmakt, som 

på ett föredömligt sätt går igenom förkunnelsen i vidaste mening i stormaktstidens svenska 

krigsmakt.10 Övertygande visar Gudmundsson att den tidigare uppfattningen om en predikan 

starkt präglad av Gamla Testamentet inte har fog för sig. Han gör också en förtjänstfull ge-

nomgång av fältprästernas tjänstgöring, även om det inte är huvudsyftet med hans avhandling, 

utan fastmera att visa på hur krigsmakten var en del av en gemensam konfessionskultur. 

Det enda större, kyrkohistoriska arbete som veterligen gjorts om militär själavård före det 

är Per Arvid Gierows ”Bidrag till det svenska militärkyrkoväsendets historia”, ursprungligen 

publicerad i form av två artiklar i Kyrkohistorisk årsskrift 1917 och 1918.11 Detta behandlar på ett 

mycket ingående sätt den historiska utvecklingen av krigsartiklarna tillsammans med internat-

ionella jämförelser. Ulf Mossén karaktäriserar i en artikel i Krigsvetenskapskapsakademins tidsrift, 

inte utan rätt, Gierows verk som ”ett vetenskapligt och förtjänstfullt men nog så hårdläst ar-

bete om författningar och krigslagar från äldsta till nuvarande tid”.12 Gierow visar att det finns 

ett starkt samband mellan sjö- och krigsartiklar, liksom en kontinuitet över tid, och att den 

svenska krigslagstiftningen i mycket var ett föredöme för andra stater. Däremot tiger studien 

om såväl själavårdens praktik som om dess utövare.13 Hans främsta syfte med undersökningen 

är dock att få till stånd en förändring och organisatorisk förstärkning av den militära själavår-

dens organisation i sin egen tid, eller i varje fall att den militära själavården inte ytterligare skulle 

nedrustas och ersättas med ”å ena sidan frivillig religiös verksamhet, å andra sidan kommittéer 

för värnpliktigas nytta och nöje.”14 

Algot Anderberg, fältprost under andra världskriget, ger i sin prästmötesavhandling från 

1947 en kortfattad, men god, beskrivning av äldre tiders militärsjälavård.15 Förre stabspastorn 

vid Försvarsstaben, Karl-Einar Långström, skrev efter sin pensionering den militära själavår-

dens historia under 1900-talet.16 Studien innehåller en mycket kortfattad historisk bakgrund för 

tiden fram till andra världskriget; vad gäller 1500- till 1800-talen bygger den dock i allt väsent-

ligt på sekundärlitteratur som i övrigt tas upp här, främst Anderberg. 

                                                 
10 Gudmundsson 2014 

11 Gierow 1918. 

12 Mossén 1959, s. 72 

13 Intressant är att Gierow, när artiklarna gavs ut i särtryck förutskickade att en kommande del skulle avhandla militärprästerskapets villkor och 

tjänstgöring samt innehålla en Series pastorum i bilaga. Tyvärr synes han inte ha fått tillfälle att förverkliga detta. 

14 Gierow 1918, s. 213 

15 Anderberg 1947 

16 Långström 1997 
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Äldre tiders fältpräster har också behandlats av Lars-Otto Berg i Uppsala stifts herdaminne 

del 1:1, men en grundligare och mera problematiserad studie av denna grupp väntar fortfarande 

på att bli skriven.17 

I olika vetenskapliga årsskrifter förekommer artiklar, som var och en för sig ger små pus-

selbitar av kunskap. Det kan t.ex. handla om ett excerpt av en mötesrapport. I stor utsträckning 

kommer de att användas i uppsatsen och återfinns i käll- och litteraturförteckningen. Den mest 

omfattande beskrivningen återfinns i Kyrklig tidskrift 1917 och 1918, där Karl K:son Leijon-

hufvud gör en relativt omfattande beskrivning av den militära själavården under först stormakt-

tiden (1917), och sedan frihets- och den gustavianska tiden (1918).18 Helt nyligen, i samband 

med att det var 100 år sedan första världskrigets utbrott, skrev Oloph Bexell en artikel i Kyrko-

historisk årsskrift om den militära själavården, men med fokus på tidigt 1900-tal.19 

Slutligen förekommer det en mängd kortare artiklar och notiser, fr.a. under och strax ef-

ter andra världskriget, i stiftsböcker, i verk utgivna av Försvarsstaben eller i tidningar och tids-

skifter. I huvudsak utgår de från Karolinska krigares dagböcker, men ges en självständig och 

närmast litterär gestaltning. Framför allt ska här nämnas Karl-Gustaf Hildebrands två alster.20 

Uppenbart skrivna mest för att påverka den svenska försvarsviljan under kriget, ger de ändå en 

god genomgång av äldre tiders militära själavård. 

Den tid som är av primärt intresse för dessa artiklar är dessutom väldigt tydligt stor-

maktstiden. Robert Murray uttrycker det t.o.m. såhär: ”Frihetstiden och den gustavianska tiden 

ha i jämförelse med det tidigare seklet föga av intresse att bjuda”, följt av en karaktäristik av 

frihetstiden som intrigant och känslosam.21 När mycket av det som tidigare skrivits haft lik-

nande utgångspunkter, så är det inte att förvånas över att frihetstiden valts bort från vidare 

studier. 

Beträffande flottans präster är läget bättre ställt i och med Elvir Liedmans doktorsav-

handling om amiralitetskonsistoriet i Karlskrona.22 Den har dock inte ambitionen att vara vare 

sig någon socialhistorisk undersökning av prästerna eller en studie av den faktiska själavården – 

dessutom skall man komma ihåg att den behandlar endast en mindre, och därtill mycket speci-

ell, andel av Sveriges militärpräster. Dessutom finns Ernst Holmbergs bok, som mera beskriver 

                                                 
17 Berg 1980 

18 Leijonhufvud 1917 samt Leijonhufvud 1918 

19 Bexell 2014 

20 Hildebrand 1942 samt Hildebrand 1943 

21 Murray 1949, s. 198 

22 Liedman 1960. 
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det faktiska kyrkliga livet vid flottans huvudstation.23 Den har dock brister i fråga om veten-

skaplighet, och har väl inte heller ambitionen att utgöra en vetenskaplig studie. 

Denna förvånande brist på akademiska undersökningar är anmärkningsvärt nog inte 

mindre beträffande andra civilmilitärer. Officerarena i den gamla krigsmakten synes väl utfors-

kade socialhistoriskt, medan läkare, jurister och präster varit i det närmast obehandlade, trots 

att de rimligen borde vara bland de mest intressanta grupperna för frågeställningen om krigs-

maktens inverkan på det civila samhället. Att inte kunna relatera fältprästerna till andra civilmi-

litärer, försvårar naturligtvis studiet av dessa. 

Internationellt har den militära själavården varit föremål för flera undersökningar. På tysk 

botten finns åtskilliga studier och på engelska har utgivits antologin The Sword of the Lord, red. 

Doris Berger, där ett flertal författare går igenom aspekter av militär själavård genom historien, 

dock ingenting med svensk anknytning.24 

I Finland har Kari Vappula skrivit två böcker om fältprästerna under den ryska tiden.25 

Över huvud taget har det i Finland funnits ett större intresse för socialhistoriska studier av 

krigsmakten, och där finns faktiskt t.o.m. ett herdaminne för fältprästerna under det sista år-

hundradet av den svenska tiden.26 

 

1.3 Metod och källmaterial 

För att undersöka fältprästerna som grupp, så är en kollektivbiografisk eller prosopografisk 

metod bäst lämpad. Lawrence Stone är den som skrivit den mest inflytelserika genomgången av 

denna metod.27 Enligt Stone fungerar en prosopografisk metod bäst, när det uttryckligen hand-

lar om hela grupper av människor i stället för individer eller institutioner. Det finns, högst för-

enklat, två sätt att tillämpa denna metod: antingen en liten grupp av människor som studeras 

noggrannare, och som då bör utgöra en tydlig elit, vilkens grund för påverkan i ena eller andra 

avseendet kan skärskådas; dels en större grupp, som bearbetas mera statistiskt, och med en 

strävan att finna en hög grad av korrelation mellan olika typer av ingångsvärden. I den här stu-

dien kommer jag alldeles avgjort att mera agera utifrån det senare sättet. Enligt Stone är det en 

förutsättning för ett sådant arbetssätt att tillräckligt mycket data med tillräcklig god validitet kan 

insamlas för att sammanställas. Han beskriver humoristiskt hur det på 1800-talet i flertalet väs-

                                                 
23 Holmberg 1914 

24 Berger 2004 

25 Kari Vappula, Sotilaspapin virka Suomen ruotujakoisessa sotaväessä 1812–1880. Helsingfors 1982. samt 

Kari Vappula, Sotilaspapin virka Suomen asevelvollisessa sotaväessä 1881–1905. Helsingfors 1989. 

26 Yrjö Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto Isonvihan ja Suomen sodan välisenä aikana (1721-1808). Helsingfors 

1947.  

27 Stone 1971, s. 46 ff 



7 

 

teuropeiska länder började sammanställas olika biografier av olika yrkesgrupper, utan att det 

egentligen var klart vem som efterfrågat dem, men att de kom att utgöra ett självklart käll-

material för prosopografiska studier. 

Så också i denna uppsats, som i hög grad är beroende av herdaminnen och andra biogra-

fiska uppslagsverk, och där dessa i stor utsträckning kommer att användas som källor. Tillväga-

gångssättet kan enkelt sett indelas i tre steg: identifiering, biografering och sammanställning. 

Identifieringen syftar till att få ett tillräckligt stort material för att kunna ge någon statist-

isk säkerhet. Ambitionen härvidlag har varit att identifiera samtliga innehavare av ordinarie 

fältprästtjänster vid svenska regementen under perioden 1722–72; de avgränsningar som fun-

nits anges i delkapitel 1.5. Dessa fältpräster redovisas vid sina respektive förband i en bilaga. 

Veterligen existerar inte någon sammanställning över Sveriges fältpräster, varför det har inne-

burit en del möda att finna uppgifter över dem. Med viss orätt betraktas hela tidsperioden som 

en enhetlig period, utan större skillnader mellan tidigare och senare delen av frihetstiden. 

Huvudsakligen har militära källor använts för att identifiera fältprästerna. Det vill säga 

generalmönsterrullor och andra primärkällor, även om regementshistoriska verk ibland kunnat 

användas. Det här materialet kan med fog anses ha en hög grad av reliabilitet. Det handlar 

främst om generalmönsterrullor, GMR. Generalmönstringarna skulle äga rum minst vart femte 

år, vart tredje för de värvade regementena, under överinseende av en mönsterherre, oftast 

landshövdingen eller en general. Alla som hörde till regementet skulle personligen närvara vid 

generalmönstringen och kunna svara för anförtrodd materiel (för fältprästernas del innebar det 

nattvardskärlen); soldaternas, och för kavalleriets del hästarnas, hälsa skulle kontrolleras, och 

t.ex. ålder och längd noteras. Alla förändringar som förekommit på varje befattning skulle no-

teras och alltså samtliga tjänsteinnehavare sedan senaste generalmönstringen, samt vart de tagit 

vägen.28 I instruktionen för regementsskrivarna från år 1733 framgick mycket klart deras ansvar 

för att mönsterrullorna fick ett korrekt utseende. De skulle renskrivas i fyra exemplar förutom 

koncepten och sedan tillställas krigskollegium, landskontoret, regementsexpeditionen och varje 

kompani.29 Ett enkelt överslag ger vid handen att det handlar om i storleksordningen 4000 ren-

skrivna foliosidor som skulle åstadkommas i samband med varje generalmönstring. Likafullt 

förekommer det ytterst sällan något fel, och t.ex. Kaarlo Wirilander baserar sitt banbrytande 

socialhistoriska verk om den indelta krigsmaktens officerare fullständigt på regementenas gene-

ralmönsterrullor.30 Ofta dröjde det avsevärt längre tid mellan generalmönstringarna än stipule-

rat, men de problem som finns härrör mest från att somliga GMR helt enkelt har förkommit, 

                                                 
28 Frosterus 1765, s. 618 ff 

29 Frosterus 1765, s. 620  

30 Wirilander 1964, s. 10 
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och då har en lucka uppstått.31 Vad beträffar de regementshistoriska verken är åtskilliga för-

visso ålderstigna, men de kännetecknas ändå av relativt stor källsäkerhet.32 Dessa senare baseras 

i allt väsentligt på militära primärkällor, utöver rullor, så har boställssyneprotokoll, avlöningslis-

tor o.d. använts. 

Undersökningen avgränsas i tid till 1722–72, d.v.s. frihetstiden som man normalt definie-

rar den, sånär som på åren i början. Den berör ordinarie innehavare av fältprästtjänster inom 

nuvarande Sveriges gränser. 

Periodens slutdatum väljs naturligtvis med utgångspunkt i Gustav III:s statskupp, 19 au-

gusti 1772, då det gustavianska enväldet tar sin början. Periodens begynnelsedatum är mer pro-

blematiskt. Det tog en avsevärd tid innan Sverige ställts om på fredsfot efter Stora nordiska 

kriget; mängder av krigsfångar, däribland fältpräster, återkom till sina gamla befattningar från 

den ryska fångenskapen, samtidigt som krigsmakten reducerades. Allt detta förorsakade en 

väldig turbulens bland fältprästsbefattningarna, liksom i ännu högre grad bland officerarna. 

Flertalet krigsfångar återkom först under 1722, och omplaceringarna av fältpräster synes i hu-

vudsak ha skett under början av det året. Jag väljer därför att påbörja studien vid 26 juni 1722. 

Detta datum inkom Krigskommissionen med sin berättelse till Kungl. Maj:t angående place-

ringarna av övertaliga befattningshavare.33 Även om fördelningen av tjänster styrdes mindre av 

Krigskommissionen än av andra faktorer, är det ett motiverat datum, därför att flertalet föränd-

ringar beträffande fältprästers tjänsteinnehav då faktiskt ägt rum. Efter Stora nordiska kriget 

kom åtskilliga övertaliga tjänstemän att placeras på expektansstat, vilket innebar att de med 

starkt reducerad lön ställdes att invänta en ledig tjänst. Då de präster som berördes av detta 

tydligen avlönades utanför krigsmakten finns det egentligen ingen anledning att ta med dem i 

undersökningen.34 

Det som här kallas biografering, har varit att finna svar på relevanta frågeställningar be-

träffande fältprästernas bakgrund, fortsatta karriär samt geografiska mobilitet. De uppgifter, 

som insamlats, har varit, beträffande bakgrunden: faders yrke, födelseort, akademiska examina, 

samt första missiv och prästvigningsstift; beträffande den fortsatta karriären: tjänstetidens 

längd, statusen på den nästföljande tjänsten (oftast liktydigt med pastoratens senare klassindel-

ning) samt eventuella prostutnämningar, hedersdoktorat samt engagemang vid prästmöten och 

                                                 
31 Det är förklaringen till att det kan finnas skillnader i de bevarade serierna hos krigsarkivet (krigskolegii exemplar) och landsarkiven (lands-

hövdingarnas exemplar); vid ULA finns en enda GMR för regementsstaben bevarad från Dalregementet för hela tiden 1719-72, men vid KrA 

åtta. Exemplaren ute vid förbanden slets sannolikt ut, eftersom de var tänkta som arbetsredskap. 

32 Artéus 1982, s. 233 f, förlitar sig i sin undersökning helt på dem. 

33 Wirilander 1964, s. 281, fotnot 425. 

34 Henel 1993, passim och s. 273 f, räknar övriga civilmilitära expektanter till krigsmakten på samma sätt som officerarna, medan fältprästerna 

på expektansstat tillsammans med t.ex. en f.d. skolrektor från Narva hänförs till ecclesiastique-staten. Utifrån vad man kan utläsa av lönerna i 

de militära källorna, är Henels uppdelning sannolikt motiverad. 
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riksdagar. I vissa fall har svärfaderns yrke, barnens yrkesval eller andra intressanta uppgifter 

tagits upp, men dessa uppgifter har inte sammanställts. 

För biograferingen har framför allt kyrkligt källmaterial använts. I huvudsak har det varit 

fråga om sekundärmaterial, främst de olika stiftens herdaminnen. Dessa är av utomordentligt 

skiftande kvalitet, men har bedömts ge korrekta svar beträffande de lapidariska fakta som efter-

frågas ovan. Det finns inte heller skäl att tro att förekommande fel i enskilda fall skulle påverka 

undersökningens resultat som helhet. Däremot så kan naturligtvis undersökningens reliabilitet 

variera utifrån hur hög frekvens av svar som gått att få. I inledningen till kap. 3-5 redogörs 

närmare för dessa problem – framför allt faktum att mer än 20 % av studiens fältpräster dog, 

utan att gå vidare till andra tjänster. 

Sammanställningen, slutligen, har utgått från militära parametrar. Den viktigaste skillna-

den har varit den mellan indelta och värvade regementen. Därnäst har skillnaden mellan liv-

trupper (Livdrabantkåren, Livgardet, Livregementet till häst samt, fastän inte med i undersök-

ningen, Livdragonregementet) och övriga tillmätts betydelse. Inom gruppen av värvade rege-

menten har skillnader mellan stockholms- och landsortsförbanden jämförts, och inom gruppen 

av indelta regementen skillnader mellan kavalleri och infanteri samt för infanteriets del har 

norra Sverige jämförts med övriga landet. I kapitel 5, som berör den geografiska mobiliteten, så 

kommer dock samtliga regementen att redovisas var för sig. 

Av de totalt 388 fältpräster som identifierats vid 30 regementen tillhörde 105 de totalt 

åtta värvade regementena; 49 vid tre stockholmsregementen och 56 vid fem garnisonsinfanteri-

regementen i landsorten. 283 fältpräster tillhörde indelta regementen; 91 tillhörde de sju kaval-

leri- och 192 de femton infanteriregementena. 51 var präster vid livtrupperna och 50 vid de 

fyra infanteriregementena i norra Sverige. Två av fältprästerna förekommer vid två olika rege-

menten efter varandra.35 I huvudsak har de ansetts tillhöra sitt första regemente avseende bak-

grund, men det senare regementet avseende fortsatt karriär. De totalt tre olika regementen som 

berörs av detta hör dock till samma grupp i undersökningen: indelta infanteriregementen, men 

inte bland dem som roterats i norra Sverige. 

 

                                                 
35 Det handlar om regementspastorerna Erik Magnus Wallerius och Johan Modin vid Södermanlands regemente. De hade tidigare varit batal-

jonspredikanter vid Närke-Värmlands resp. Västmanlands regementen. Däremot handlar det om två olika Johan Sparrman, vid Artillerirege-

mentet resp. Upplands regemente. 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

I den mån fältpräster behandlats tidigare i kyrkohistorisk litteratur, har de ansetts utgöra en 

tämligen homogen grupp. En grupp som haft förmåner och ofta utövat en svår konkurrens om 

goda pastorat med stiftens övriga prästerskap.36 

Frågan är i vilken utsträckning det var en framgångsrik strategi att bli fältpräst. Och om 

det var det, fick det då några följder för Svenska kyrkan som helhet? Ett studium av dessa frå-

gor tjänar på att inspireras av Bourdieus teorier om fält, habitus och socialt kapital.37 För att tala 

med en bourdieusk teoribildning så kan man säga att fältprästerna återfinns i ett militär-kyrkligt 

fält, som samtidigt utgör en del i två olika, större fält: det militära och det kyrkliga. Fälten på-

verkar varandra ömsesidigt, men frågan är på vilket sätt det militära fältet har ett inflytande på 

det kyrkliga fältet. 

I bägge fälten har fältprästerna ett starkt socialt kapital, och när, eller om, de lämnar det 

militära fältet är de fortfarande i någon mån präglade av detta. Bourdieu talar om habitus, att 

det är vad som representerar själva förutsättningen för en aktörs ställningstaganden; habitus 

baseras i stor utsträckning på den sociala miljö som aktören befunnit sig i.38 Om det är så att 

fältprästerna övergått i civil tjänst och då fått ett stort inflytande, kan det sägas att de möjligen 

verkat för en militarisering i varje fall i meningen av ett relativt bejakande av krigsmaktens in-

flytande och krav på samhällets resurser. 

Ett sätt att undersöka det militär-kyrkliga fältets habitus är att se till inbördes skillnader 

inom gruppen av fältpräster. Som nämnts ovan, så har fältpräster – i den mån de över huvud 

taget har behandlats i kyrkohistorisk litteratur – setts som en enhetlig grupp oberoende av vil-

ken inommilitär bakgrund de hade. I själva verket fanns det inom 1700-talets svenska krigs-

makt avsevärda skillnader mellan olika typer av förband; skillnader som blir uppenbara när 

officerskårerna har studerats socialhistoriskt, skillnader som också snarast accentueras under 

frihetstiden.39 

Om fältprästerna utgjorde en heterogen grupp, och de inbördes skillnaderna starkt korre-

lerade till den militära förbandstillhörigheten, borde det kunna ses som ett indicium på att fält-

präster, möjligen också efter en övergång till civil tjänst, agerade utifrån ett militärt tankemöns-

ter, eller om man så vill: ett slags militarisering också inom kyrkan på enahanda vis som i t.ex. 

Preussen. 

                                                 
36 Norrman 1970, s. 137 

37 Broady 2002, s. 51 ff 

38 Gunneriusson 2002, s. 34 

39 Se t.ex. Artéus 1982, s. 173 ff 
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Inom fältet reproduceras habitus i stor utsträckning genom ett gemensamt socialt kapital 

– släktskapsband, utbildning etc. Det fordras en avgjort större undersökning än denna för att 

med någon validitet egentligen kunna uttala sig om det sociala kapitalet inom det militär-

kyrkliga fältet, men en ansats kommer att göras avseende släktskapsbanden. 

 

1.5 Avgränsningar, definitioner samt disposition 

Undersökningen avgränsas alltså till de ordinarie fältprästtjänsterna under perioden 1722–1772. 

Arméns extraordinarie fältpräster blev, i synnerhet mot slutet av perioden, en ganska stor 

grupp, men de kommer inte att behandlas i studien. De extraordinarie fältprästerna är svåra att 

identifiera fullständigt och korrekt; graden av tjänstgöring hos dem växlade markant. 

Flottans präster, amiralitetsprästerna, är inte föremål för undersökningen. Ett antal armé-

förband lämnas också utanför undersökningens ram. Det gäller Fortifikationen, Arméns flotta 

och olika frikårer, av det genomskinliga skälet att inga ordinarie fältpräster fanns vid dessa för-

band. Fältprästerna vid artilleriet utanför Stockholm var extraordinarie och tas inte med i 

undersökningen. Adelsfanans fältpräster är inte heller med. Förbandet var i realiteten aldrig i 

tjänst efter Stora nordiska kriget. 

Vid några av fästningarna i södra Sverige fanns speciella tjänster som slottspredikanter; 

den gruppen hörde förvisso till krigsmakten och fästningarnas kommendanter var militärer.40 

Dessa präster har likväl inte tagits med, då de uppenbarligen funnits i ett gränsland mellan mili-

tärt och civilt; tjänsterna sköttes i regel av präster som innehade någon annan befattning. 

Slutligen avgränsas studien geografiskt till det nuvarande Sveriges gränser, med det un-

dantaget att värvade regementen som tjänstgjort inom området följs under hela perioden. Det 

vill säga, de indelta finska regementena och de värvade regementen som under hela frihetstiden 

tjänstgjorde i Pommern eller Finland räknas inte med. 

I källorna finns en uppsjö av beteckningar på de präster som var verksamma inom 

krigsmakten, och det avspeglar sig tyvärr också i den historiska litteraturen om dessa präster. 

Stundom kallades arméns själasörjare krigspräster, ibland militärpräster eller fältpräster, dessu-

tom fanns sjöpräster, skeppspräster eller amiralitetspräster inom flottan; att beteckningarna 

pastor, predikant och präst esomoftast användes godtyckligt gör det knappast enklare. 

Förvirringen tilltar alltefter präster kunde vara extraordinarie, ordinarie utan lön, eller 

med annan indelning. Slutligen finns osäkerheter angående bruket av förbandsbeteckningarna i 

titulaturen: ibland kallades samtliga präster vid ett regemente för regementspastorer, och ibland 

                                                 
40 Henel 1993, s. 113 ff. Fästnings- och slottsprästerna var 1729 åtta till antalet, placerade på Kalmar slott, Malmö slott (två st.), Karlshamns 

skans, Varbergs slott, Elfsborgs fästning, Bohus slott och Karlstens fästning. 
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kallades bataljonspredikanterna kompanipräster eller gemena präster. Till yttermera visso kunde 

flottans präster också kallas regementspastorer o.s.v. Vid återgivande av källor och litteratur 

kommer dessa vanskligheter att i någon mån kvarstå, varför begreppsanvändningen kan halta 

något. 

I huvudsak gäller dock följande definitioner i denna uppsats: 

Militärpräst: präst verksam inom krigsmakten – armé eller flotta. 

Fältpräst: militärpräst inom armén, d.v.s. inte de inom flottan (amiralitetspräster) 

Regementspastor: chefen för själavården inom ett regemente. 

Bataljonspredikant: annan präst än regementspastor vid ett infanteri- eller artilleriförband. 

Skvadronspredikant: annan präst än regementspastor vid ett kavalleriförband. 

Fältpräst är noga räknat den ovanligaste benämningen under 1700-talet på arméns präs-

ter. Det är dock den beteckning som används i Karl XI:s krigsartiklar, som var den normerande 

lagstiftningen för den militära själavården. Fördelen med denna benämning är också att den är 

långt mer exklusivt bunden till landstridskrafterna än krigs- eller militärpräst. Det finns också 

ett behov av ett begrepp gemensamt för krigsmaktens präster till lands och till sjöss: militär-

präster, enligt uppsatsens definition. Såväl militärpräst som fältpräst har också den fördelen att 

de är internationellt användbara och som begrepp bär ända in i nutiden. 

Det är något oegentligt att tala om indelta förband. De var antingen rusthållna eller rote-

rade, men det är inom historisk forskning vedertaget att sammanfattningsvis benämna dem så, 

och det kommer också jag att göra. 

Uppsatsen disponeras så att i nästföljande kapitel ges en historisk bakgrund, först över-

siktligt om kyrkan och om krigsmakten, sedan mera explicit om fältprästerna, deras tillsättning 

och tjänstgöring. 

I kapitel 3 görs en genomgång av fältprästernas bakgrund för att besvara den första del-

frågeställningen; här kommer också frågan om ett specifikt socialt kapital hos fältprästerna att 

studeras. I kapitel 4 studeras så de fortsatta karriärerna för de fältpräster som gick vidare till 

civila tjänster. Det syftar också mot den första delfrågeställningen och ger sannolikt det tydlig-

aste svaret. I kapitel 5 görs sedan en genomgång av den geografiska mobiliteten, vilket självklart 

behandlar den andra hypotesen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel 6. 
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2 Kyrka och krigsmakt 

2.1 Kyrkan och prästtjänsterna 

För Svenska kyrkans del var frihetstiden framför allt en tid av teologisk förändring. Under 

stormaktstiden hade kyrkan teologiskt stått på en enhetlig grund av ortodoxi, vilket tydligt kom 

till uttryck inom krigsmakten.41 Sedan kom en brytningstid med en stark pietistisk väckelse på 

en del håll, och ännu senare kom delar av prästerskapet att omfatta neologiska värderingar. 

Men frihetstiden var också en tid av organisatorisk konsolidering. Stiftspartikularismen var 

fortsatt stark i Sverige, men under 1700-talet blev det alltmer vanligt att frågor drevs i ett riks-

perspektiv. Prästeståndet hade egentligen ingen från övriga riksdagsstånd avvikande funktion 

beträffande religionsfrågor, men det kom under frihetstidens riksdagar ändå att utvecklas till ett 

slags kyrkomöte, som tog sig rätten att via cirkulärbrev till konsistorierna utveckla en egen riks-

gemensam syn på kyrkliga frågor.42 

Frågor om prästers utbildning, examination och tillsättning kom att få en avgjort nog-

grannare reglering än vad som tidigare varit fallet. Redan under loppet av 1600-talet skedde den 

förändringen att i princip samtliga präster kom att ha studerat någon tid vid universitet, även 

om huvuddelen av prästutbildningen ännu år 1700 fortfarande ägde rum vid stiftens gymna-

sier.43 Prästexamen avlades vid respektive konsistorium, domkapitel. För att komma ifråga för 

detta fordrades en kallelse från en församling, eller någon annan berättigad att kalla präster, 

mera om detta under 3.4.44  Det domkapitel det var fråga om, var nästan alltid i det stift där 

prästkandidaten fötts. Prästen var sedan bunden till det stiftet, och det var egentligen endast 

där som han sedan kunde söka tjänster. Å andra sidan hade domkapitlet ett ansvar för prästen 

att se till att han hade en tjänst. 

Det är värt att notera att teologiska examina visserligen fanns, men i det närmaste sak-

nade praktisk betydelse.45 Den vid universitet undergångna examen som möjligen togs, fast av 

en minoritet av prästerna, var filosofie magistern. Mera om det i kapitel 3.3. Utöver magister-

graden fanns möjlighet att avlägga pastoralexamen. Den var ett krav för att kunna bli kyrko-

herde, och även den examinerades vid domkapitlen.46 Snart blev den också ett krav för ordina-

rie regementspastorsbefattningar. 

                                                 
41 Gudmundsson 2014, s. 223 

42 Normann 1952, s. 36 

43 Askmark 1943, s. 145 

44 Wilskman 1781, s. 447 f 

45 Askmark 1943, s. 193 

46 För en genomgång av pastoralexamens tidigare historia, se Wikmark 1982 ss 31-43. 
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Att bli kyrkoherde var målet för nästan alla präster, och det var också viktigt att komma 

till ett pastorat som gav goda inkomster.47 Det fanns mycket stora skillnader i detta. Inkomster 

för en kyrkoherde kom dels från jordbruket på prästgården, men också kvicktionde samt avgif-

ter uttagna i samband med lysning, jordfästning m.fl. kyrkliga förrättningar och ännu andra 

inkomster. Skillnaden i inkomster mellan två pastorat i samma kontrakt kunde vara långt större 

än fyra gånger.48 

Under den senare delen av 1700-talet kom utbildningskraven för olika kyrkoherdetjänster 

att regleras tydligt. Alla stifts prästmöten fick i uppdrag att klassificera pastoraten huvudsaklig-

en utifrån hur inkomstbringande de var. Pastoraten i första klassen skulle reserveras för de som 

avlagt magistergraden, andra klassens pastorat för de präster som haft de bästa betygen i pasto-

ralexamen och dessutom hade många tjänsteår, och tredje klassens pastorat för de vilka endast 

räknade tjänsteår som merit.49 Dessa krav formaliserades först 1786.50 I hög grad, så följde 

detta dock ett slags utvecklad praxis. Redan sedan länge, skulle avseende endast fästas vid för-

tjänst och skicklighet då tjänster tillsattes.51 

Pastoraten kunde också indelas med avseende på vem som tillsatte kyrkoherden. Det 

vanligaste var konsistoriella pastorat. Domkapitlet upprättade då ett förslag på tre av de sö-

kande. Församlingen gick efter provpredikan av de tre till val, varefter den med flest röster fick 

tjänsten. Röstandet skedde dock efter ägande av mantal inom församlingen, varför större jord-

ägare också i konsistoriella pastorat hade ett avgörande inflytande. Än större var detta i patro-

nella pastorat, där en ius patronus, oftast ägaren till socknens största egendom, suveränt tillsatte 

kyrkoherden. Denna typ av pastorat var mycket ovanligare, och fanns fr.a. i slättbygderna. Re-

gala pastorat var där Kungl. Maj:t tillsatte kyrkoherde. Också detta kunde vara olika vanligt 

mellan stiften, men gällde ungefärligen en femtedel av pastoraten i landet. Tillvägagångssättet 

då var att domkapitlet upprättade förslag på tre, provpredikan och val hölls, men det var likväl 

regeringen som tillsatte. I dessa fall hade vissa kategorier av präster, däribland fältprästerna, rätt 

att söka tjänsten direkt hos Kungl. Maj:t utan att gå vägen över domkapitel och provval. Detta 

uppfattades som en stor förmån, och har ofta tagits till intäkt för att fältpräster blev kyrkoher-

dar spridda över hela landet. Slutligen fanns prebendepastorat, som var bundna till en annan 

tjänst (t.ex. vid universitet eller gymnasium), som avlöning.52 Till detta kom den allra ovanlig-

                                                 
47 Norrman 1986, s. 10 

48 Sandstedt 1986, s. 96 ff 

49 Norrman 1980, s. 32 

50 Norrman 1970, s. 58 

51 Wallqvist 1797, s. 1 

52 Norrman 1980, s. 29 ff 
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aste gruppen, där tillsättningssättet alternerade så att det varannan gång var patronellt och 

varannan gång konsistoriellt eller regalt. 

Just tjänsteåren var av utomordentligt stor betydelse.53 Redan 1724 gavs lärare rätt att 

räkna sina tjänsteår dubbelt, och sedan följde en lång rad kategorier präster som fick samma 

förmån.54 Bland annat gällde detta också för fältpräster, för den tid de var i tjänst, nota bene. 

Det betyder att det för värvade regementens del gällde hela tiden, utom under permissioner, 

men för indelta endast under tiden i fält och den korta tiden under möten. 

 

2.2 Krigsmakten under frihetstiden 

Under stormaktstiden hade den svenska armén varit bland Europas mest vältränade och effek-

tiva. I allt väsentligt behöll krigsmakten sin struktur under frihetstiden, men däremot kom fre-

kvensen av övningar att nedgå väsentligt och därmed också dess effektivitet. Många i Sverige 

önskade återta den förlorade positionen som ledande makt i östersjöområdet, men under fri-

hetstidens båda krig, Hattarnas krig 1741-43 samt Pommerska kriget 1757-62, så visade sig 

dessa brister med obarmhärtig tydlighet. 

Krigsmakten bestod av armén och flottan. Armén hade inte några fasta högre enheter, 

utan bestod under 1700-talet av ett drygt 40-tal regementen, som alla var självständiga direkt 

under regeringen. Majoriteten av dem var indelta, d.v.s. uppsatta genom rusthåll och rotering. 

Indelningsverket hade skapats av Karl XI för att till nominellt låga kostnader hålla en 

stor krigsmakt stående. Det bestod för det första av det egentliga indelningsverket, som var 

sättet att avlöna arméns officerare, underofficerare och civilmilitära personal. När det talas om 

en tjänsts indelning så avses helt enkelt dess lön. Till detta anslogs boställen och jordräntor, 

d.v.s. skatter. Efter reduktionen fanns det i större delen av landet indragna gårdar att använda 

som boställen. Jordräntorna erlades i spannmål, men staten åtog sig att lösa in detta i reda mynt 

enligt s.k. lokal markegång.55 Fördelen med det här systemet var att avlöningen av massan av 

officerare, åtminstone i princip, blev oberoende av konjunkturer och statens tillgång på kontan-

ter. Just detta hade gång efter annan utgjort ett problem tidigare under stormaktstiden. 

Meniga kavallerister uppsattes genom rusthåll; det gick ut på att en större gård, för det 

mesta tillsammans med ett antal s.k. augmentshemman, åtog sig att värva och utrusta en ryttare 

mot en skattefrihet om 40 daler årligen. Åtminstone under fredstid, och om ryttaren och hans 

häst levde och hade hälsan, var det en god affär för storbönder och andra possessionater att 

                                                 
53 Wallqvist 1797, s. 8. Wallqvist säger där att det förvisso inte säger allt om en persons vare sig förtjänst eller skicklighet, men att det icke finns 

någon säkrare mätningsgrund. 

54 Norrman 1986, s. 10 ff 

55 Artéus 1982, s. 161 
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vara rusthållare. I själva verket en såpass god affär att rusthållsbönderna i riksdagen framgångs-

rikt bromsade en avhästning av kavalleriet och därmed modernisering av armén under hela 

frihetstiden.56 

Rusthållet skall inte förväxlas med adelns rusttjänst, vilken endast räckte till för ett enda 

förband, Adelsfanan. Detta förband var mindre än de vanliga kavalleriregementena och kom 

fr.a. inte att ställas upp någon enda gång efter 1720, vilket inte hindrade att befäl utsågs som 

kunde njuta förmånerna av sina respektive indelningar.57 

Infanteriet, slutligen, rekryterades genom roteringen eller det ständiga knektehållet. All-

mogen i vart och ett landskap skrev under kontrakt att bli fritagna från utskrivningar mot att de 

ständigt ställde ett visst antal män till arméns förfogande. Detta skedde huvudsakligast under 

1680-talet, men dalaallmogen var tidigare ute, och i Österbotten skedde det först på 1730-talet. 

Roteringen tillgick så att ungefär två hemman, vanligtvis fyra gårdar, bildade en rote. Denna 

skulle, utöver vanliga skatter och utskylder, leja en karl att ständigt stå till förfogande som 

knekt. Under frihetstiden uppsattes dessutom en s.k. vargering; det var frågan om att varje två 

rotar redan i fredstid värvade en man som stod beredd att vara ersättning för eventuella förlus-

ter i krig. 

För flottans behov fanns på motsvarande sätt båtsmanshållet med rotering och rusthåll i 

kustbygderna och i alla städer; dessa skulle redan från början vara beredda att sätta upp en för-

dubblingskarl i händelse av krig. Befriad från rotering och rusthåll var frälsejord, d.v.s. adelns 

jord, prästgårdar och bergslagar, samt lappmarkerna.58 

Genom indelningsverket i vid mening uppsattes tio kavalleriregementen och 21 infanteri-

regementen, förutom Karelska dragonskvadronen och Kymmenegårds lätta infanteribataljon, 

vilka var regementen som reducerats efter freden i Nystad.59 Av dessa uppsattes sju kavallerire-

gementen och femton infanteriregementen i dagens Sverige. 

De indelta förbanden skulle, var det ursprungligen tänkt, genomföra övningar ofta. Såväl 

befäl som manskap ägnade större delen av sin tid i fred åt att vara jordbrukare, men varje må-

nad skulle ett kompanimöte om två dagar hållas, och varje sommar ett regementsmöte på fjor-

ton dagar. Under 1700-talet reducerades dessa övningar p.g.a. ekonomiska svårigheter. Rege-

                                                 
56 Ericsson 2002, s. 215 f. 

57 I många fall var det rena sinekurer; t.ex. så användes fältskärsindelningen för att avlöna Olof af Acrel, medan han var verksam vid Serafi-

merordenssjukhuset. Fältprästsindelningen hade 1734 tilldelats auditören; även om det också fortsättningsvis fanns en regementspastor vid 

Adelsfanan, så var tjänsten m.a.o. inte förenad med vare sig någon tjänstgöring eller någon lön. 

58 Grill 1855-57, passim. För en grundligare orientering kring indelningsverkets regler rekommenderas framför allt Band 1 sid 3–69. 

59 Johansson 1976, passim. De bägge sistnämnda förbanden reducerades naturligtvis ännu mer 1743 och kom slutligen att uppgå i nyländska 

och savolaxiska förband. 



17 

 

mentsmötena blev tio dagar och inställdes ibland; kompanimötena hölls endast två gånger per 

år; s.k. stormöten, med flera regementen inblandade, hölls inte alls längre.60 

Utöver de indelta regementena fanns den värvade armén. Under Karl XI:s tid var detta 

endast Livgardet och Artilleriregementet. Livgardet fungerade då som ett slags officershögskola 

och artilleritjänsten var tekniskt avancerad, varför dessa två förband var ständigt tjänstgörande. 

Behoven av trupp under Stora nordiska kriget innebar att en lång rad tillfälliga regementen 

uppsattes, dels genom värvning, dels s.k. männings- och stånddragonregementen. Manskapet 

vid dessa kom vid krigsslutet att understickas de vanliga förbanden, men en del regementen 

slogs ihop, övergick på värvad stat och kom att tjänstgöra som garnisonstrupp i de större stä-

derna eller vid fästningar. Alldenstund de indelta förbanden i allt mindre utsträckning tjänst-

gjorde, kom också helt nya regementen att uppsättas genom värvning. 1755 fanns det i hela det 

svenska väldet åtta värvade infanteriregementen förutom Livgardet, huvudsakligast på Svea-

borg, i Stralsund och som garnison i sydsvenska städer.61 Under den senare delen av 1700-talet 

tillkom ytterligare ett infanteriregemente och två kavalleriregementen. 

De värvade regementena fick sitt manskap genom speciella värvare. Under frihetstiden 

var det oftast kompanicheferna som uppdrog åt underställda officerare eller manskap att under 

permissioner företa resor och värva soldater. De var tvungna att hålla sig inom ett bestämt 

område för värvningen, men dels utgjordes det av ett helt län, dels var det vanligare att sådana 

som redan flyttat inom landet kom att ta värvning. Därutöver förekom tvångsvärvning; fr.a. att 

lösdrivare anslöts till ett värvat regemente.62 

Livgardet hade en speciell roll som inte bara garnison, utan också brand- och poliskår i 

huvudstaden; dess styrka växlade och kunde vara över 2000 man. Artilleriet var organiserat i ett 

enda regemente spritt över hela landet; 1755 bestod det av 40 kompanier garnisonerade på tolv 

platser.63 Slutligen var Livdrabantkåren speciell; den bestod av 150 man till häst, samtliga offi-

cerare, och hade skapats för att utgöra livvakt åt kungen, som själv var kårens kapten. Den som 

verkligen var chef kallades kaptenlöjtnant och hade vanligen en generalsgrad. 

Ett regemente bestod vanligtvis av åtta kompanier fördelade på två bataljoner. Vid infan-

teriet hade kompaniet en styrka av 150 man och vid kavalleriet 125 man; det förekom dock att 

regementen hade en mindre, eller större, nummerstyrka än dessa 1200 respektive 1000 man. 

Inom infanteriet var kompaniet sedan indelat i sex korpralskap om tjugofem man. 

                                                 
60 Nilsson 1984, sid 69 ff 

61 Johansson 1976, sid 103 ff. Endast fem av dem ingår i undersökningen. De regementen som saknas var konsekvent garnisonerade i Pom-

mern eller i Finland. 

62 Magnusson 1987, s. 55 ff samt s. 83 ff 

63 Johansson 1976, sid 132 ff 
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Regementet leddes av en överste, en överstelöjtnant och en major i den s.k. högre staben. 

I den mindre staben fanns en regementskvartermästare, som var officer, och de civilmilitära 

tjänstemännen av högre rang: auditören, som var jurist; regementspastorn och bataljonspredi-

kanterna; regementsskrivaren, som var den som administrerade regementets hela ekonomi; 

samt regementsfältskären. I den ringare staben, slutligen, fanns regementsmusikerna, fältskärs-

gesällerna och profossen, som verkställde bestraffningar.64 Bland civilmilitärer fanns därutöver 

på kompanierna, eller på vartannat kompani, en mönsterskrivare som likt regementsskrivaren 

hade ansvaret för den ekonomiska förvaltningen. 

Ett nyckelbegrepp för förståelsen av frihetstiden, och fr.a. dess krigsmakt, är rangen. Det 

var en fråga om blodigt allvar huruvida någon skulle ha en bättre placering vid en middags-

bjudning. Också vid gudstjänsterna hade man fasta bänkplatser, och även inom allmogen 

kunde det vara en nog så allvarlig fråga vem som skulle sitta var i kyrkan. Frågan om rang 

kunde för den delen ha betydelse i rent materiella ärenden – ett försteg i rang betydde sannolikt 

att man var närmare en befordran till en bättre tjänst. 

Det är därför av vikt att förstå rangskillnaderna inom krigsmakten. Det uppenbara är att 

rangen följde de militära graderna. Detta är en viss förenkling, men här är inte platsen att när-

mare utveckla förhållandet mellan grad, befattning och indelning (lön), vilka ofta nog var tre 

helt disparata storheter. Prästerskapet stod utanför den officiella rangordningen, men fältpräs-

terna uppfattades som auditörernas jämlikar i den sista rangklassen.65 Det var en ibland väckt 

fråga huruvida fältpräster borde tilldelas grader, redan 1649 så drev fältsuperintendenten 

Samuel Enander den frågan, utan framgång.66 

Men därutöver fanns det stora rangskillnader mellan de olika förbanden inom krigsmak-

ten. Det fanns en väldigt tydlig ordning, där en officer vid Livgardet stod före en officer med 

samma grad vid Livregementet till häst, och denne kunde vara ett par rangklasser över motsva-

rande artilleriofficer, som i sin tur hade ett försteg gentemot en officer vid kavalleri och infan-

teri.67 Till och med mellan olika vanliga regementen förelåg rangskillnader, grundade i 1634 års 

regeringsform. Henric Frosterus uttrycker det i sin Inledning til Swenska krigs-Lagfarenheten: ”Ko-

nungen synes wid Regementernas rangering hafwa fölgt den ordning, at då et Regemente i 

Swea Rike fått första rummet, har et af Götha Rike blifwit satt i det andra och et Finskt i det 

                                                 
64 KrA, Generalmönsterrullor. Organisationen för kavalleriregementen kunde skilja sig från förband till förband, men var för civilmilitärerna i 

stora drag densamma som vid infanteriregementena. 

65 Berg 1980, s. 85 samt Artéus 1982, s. 138 

66 Murray 1949, s. 198 

67 Artéus 1982, s. 135 ff 
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tredje; och så ömsom”.68 I uppsatsens bilaga följs den rangordning som rådde mellan regemen-

tena 1772. För de värvade garnisonsinfanteriregementena gäller att deras rang följde rege-

mentschefens (och växlade med andra ord över tid) med undantag för först Drottningens, se-

dan också Änkedrottningens, livregemente. De stod före de andra, men efter det indelta infan-

teriet.69 

Frågan om regementens rang spelade en utomordentligt stor roll vid rekrytering av offi-

cerskårerna. Ju högre rang ett regemente hade, desto tydligare koppling socialt till samhällets 

eliter. Å andra sidan kunde det för en officer vara ett lyft i karriären att söka transport till ett 

regemente med lägre rang. Detta var dock ganska ovanligt – lojaliteten mot det egna regemen-

tet var oftast stor, och det absolut vanligaste var att befordran till högre grader ägde rum helt 

inom regementets ram. Också beträffande fältpräster, som inom regementet gärna flyttade till 

ett nytt boställe vid befordran, var det ytterligt ovanligt att man bytte regemente. Av 388 fält-

präster i den här studien, så gäller detta för endast fyra, sedan de väl fått en ordinarie befattning 

och förutom de fyra fältpräster som först tjänstgjort vid tillfälliga regementen under Stora nor-

diska kriget. 

Samhällets eliter utgör för 1700-talets del framför allt i vilken mån det finns ett inslag av 

adel och högadel inom en grupp. Självklart är detta något trubbigt, men för krigsmaktens del är 

det på det hela taget ett relevant mått. Sten Carlsson har undersökt frågan och, även om det 

fluktuerar över tid i samband med krigen, visar att det finns ett mycket starkt inslag av adel hos 

Livgardet och hos kavalleriet. Hos Livdrabantkåren, som alltså uteslutande bestod av office-

rare, växer det sig mycket starkt under frihetstiden; artilleriet och fortifikationen, däremot, hade 

en högre rang än kavalleriet, men ändå en stor majoritet ofrälse bland sina officerare.70 Intres-

sant är också den ojämna geografiska fördelningen. Framför allt i norra Sverige (Dalregemen-

tet, Hälsinge regemente, Västerbottens regemente samt Jämtlands dragonregemente) var det 

adliga inslaget inom officerskårerna jämförelsevis mycket lågt.71 Det är därför relevant att un-

dersöka dem särskilt. 

 

2.3 Fältprästernas tillsättning och avlöning 

För att få ett militärt förband att fungera behövs åtskilliga funktioner utöver de rent stridande. 

Redan under medeltiden hade det förekommit själasörjare vid svenska militära förband, även 

                                                 
68 Frosterus 1765, s. 89 

69 RA, Skrivelser till Kungl. Maj:t från Krigskollegium 23 januari 1727 med resolution 2 mars 1727. 

70 Carlsson 1973, s. 86 och s. 96 

71 Carlsson 1973, s. 88 
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om det inte var i organiserade former.72 I takt med att arméns förband fick en fastare organisat-

ion kom också fältpräster att tillsättas reguljärt. Erik XIV:s fanor och fänikor (äldre kavalleri- 

resp. infanteriförband om några hundra man) fick vardera en predikant. Deras lön var då unge-

fär som en löjtnants.73 

Fältprästerna fyllde en mycket viktig funktion i stormaktstidens svenska armé. Den taktik 

och stridsteknik som utvecklades av Gustav II Adolf ställde enormt högt ställda krav på disci-

plinen och på den enskilde soldatens förmåga att stålsätta sig mot en väldigt naturlig rädsla.74 

Även om stridstekniken förändrades, kom svenska förband också fortsättningsvis att präglas av 

en stark offensivanda. Här spelade fältprästerna en stor roll genom att hos soldater inge guds-

förtröstan inför fältslagen. Men inte bara då. Den religiösa förkunnelsen präglade hela sam-

hället, och krigsmakten var en del av detta. Det är väl omvittnat att stormaktstidens kungar 

hade en stark personlig tro.75 

Erik XIV:s skeppsartiklar från 1566 började med orden: ”Effther thett alles wår lycke 

och wälfärd kommer vdaff Gudh thenn alzmektige”.76 Denna inledning återkommer sedan, 

med endast stavningen modifierad, i krigs- och sjöartiklar ända till 1798. I Karl XI:s krigsartik-

lar handlar de första 22 artiklarna av 145 om det kyrkliga livet.77 I ett sådant sammanhang fram-

står det som självklart att de som hade ansvaret för själavården ansågs viktiga att ha med också 

i armén. 

I krigsartiklarna reglerades det noggrant hur det egentligen skulle gå till, när en fältpräst 

fick sin tjänst. Det var biskopen i det stift där ”folket är hemma”, som skulle förordna och 

regementschefen hade inte rätt att antaga någon som inte var godkänd av sitt domkapitel. Å 

andra sidan var det endast domkapitlet som hade rätt att avsätta fältprästen från sitt ämbete.78  

Realiteten var dock betydligt krassare, och det vanliga var att översten kallade, och dom-

kapitlet fick examinera i efterhand.79 Under Stora nordiska kriget hände det t.o.m. att präster 

förordnades och sedan tjänstgjorde upp till ett år, utan att vara prästvigda. Det får dock förut-

sättas att de inte förvaltade sakramenten under tiden.80 Å andra sidan hände det också att präs-

                                                 
72 Gierow 1918,  s. 14 f 

73 KrA, Militieräkenskaper 1564:1-12; 1565:59-65 

74 Gudmundsson 2014, s. 44 f 

75 Hildebrand 1943, s. 135 ff 

76 Gierow 1918, s. 37 

77 Krigs-articlar 

78 Wilskman 1797, s, 330 f 

79 RA, Regemenstprästers ansökningar och suppliker, Forsskåhl. 

Så t.ex. när Johan Christian Forsskåhl av översten Cronhielm kallas till bataljonspredikant vid, sedermera, Björnbergs regemente. Han var inte 

prästvigd, varför översten skrev till domkapitlet i Uppsala att han borde undergå behörig examen. F.ö. låg regementet förlagt på Sveaborg vid 

den tidpunkten, men Forsskåhl var född i Stockholm och hörde därför till Uppsala stift. 

80 T.ex. Johan Fornell vid Kronobergs regemente. Hyltén-Cavallius 1897, s. 256. Uppgiften saknas hos Virdestam. 
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ter avsattes utan domkapitlets hörande. Vi ska i det följande möta Lars Forbus vid Västerbot-

tens regemente, för vilken det hände. Regementspastorn Anton Grimbeck vid garnisonsrege-

mentet i Göteborg, kom att bli ”suspenderad på någon tid ifrån Embetet, enligit KrigsGeneral 

KrigsRätt med dom”.81 

Det var direkt vanligt att extraordinarie predikanter antogs vid regementena. I vissa fall 

tjänstgjorde dessa i hög grad, t.ex. under Pommerska kriget, medan de i andra fall synes ha varit 

verksamma i mycket liten omfattning. Upprepade gånger utgick kungliga cirkulär med innebör-

den att extraordinarier inte fick kallas. Till slut, 1784, gick det så långt att regementscheferna 

var tvungna att till domkapitlen årligen redogöra för antalet präster och att det inte överskred 

det tillåtna.82 

Ett av de regementen som tilläts ha extraordinarier i stor omfattning var Livgardet. Där 

fanns också en utpräglad anciennitet beträffande tjänsterna. Så här kunde det beskrivas i en 

generalmönsterrulla: 

Magister Anders Westerman avancerat af Kgl Fullmakt af d 25 Junii 1726 till Probst och Kyrckioherde uti 

Gefle Stad, i stället samma dag hittransporterat äldste ordinarie Predikanten Olof Hökerstedt 

Dito Olof Hökerstedt, transporterat uti Westermans ställe d 1 Maii 1727, i stället […] ordinarie Predikan-

ten Magister Rudolph Wittkopf som sedermera den 2 Maii 1727 med döden afgådt, samma dag i dess ställe 

hit transporterat ordinarie Predikanten Magister Martin Åbeck 

Magister Martin Åbeck transporterat uti Wittkopfs ställe d 2 Maii, i stället samma dag hit avancerat […] 

Extra ordinarie Predikanten Magister Israel Biörck83 

Efter detta följde så tre extraordinarie predikanter, som också succederade varandra i ordning. 

Tjänsten vid Livgardet var sannolikt tung, och liknade redan i fredstid en tjänst som präst i en 

stadsförsamling. 

Sedan fältprästen väl fått sin tjänst utgick förstås lön. Vid de värvade regementena var 

den i kontanter, vars värde urholkades genom inflationen under frihetstiden.84 Vid de flesta 

indelta regementen fanns ett boställe, och därtill kom jordräntor. Det är lätt att föreställa sig 

bostället som en bättre gård försedd med ett s.k. karaktärshus. Det var idealet, men för åtskil-

liga indelta regementen utgick hela lönen i räntor, och fältprästerna fick i stället ett traktamente 

för inkvartering.85 Å andra sidan, i de fall det fanns ett boställe, så var innehavaren skyldig att 

bebo detta, och svara för en besiktning av det vart tredje år.86 

                                                 
81 KrA GMR, Västgöta tremänningsreg. till fot o.s.v.  1773. Grimbeck återkom dock i tjänst, men fortsatte som fältpräst till sin död. 

82 Wallqvist 1797, s. 154 

83 KrA GMR, Svea livgarde, 1728 

84 Artéus 1982, s. 163 

85 Grill 1855-57, passim. I uppsatsens bilaga redovisas boställen 

86 Frosterus 1765, s. 152 och 171 
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I nominellt värde utgjorde en regementspastors lön vid ett indelt infanteriregemente 62 

daler silvermynt om året och bataljonspredikantens 51 dlr smt vid frihetstidens början.87 Detta 

kunde skifta mellan regementen, och det måste naturligtvis relateras till andra befattningsha-

vare. Generellt inom armén utgjorde fältprästernas lön ungefär hälften av en löjtnants, fast 

högre än underofficerarenas. En överste hade en lön på 1500 dlr smt årligen. För prästernas 

del, så var lönen mycket lägre än den som kunde förväntas som kyrkoherde – också i de allra 

sämsta pastoraten – och det viktigaste för en fältpräst var säkerligen meritvärdet. Det är också 

förklaringen till viljan att få tjänstgöra som extraordinarie predikant. 

När prästen var i fält och under övningar utgick ett fälttraktamente, och sedan skulle alla 

soldater betala s.k. bäckenpenningar, som delades mellan prästerna och fältskärerna. Det senare 

innebar att varje soldat och underofficer betalade ett öre per månad, i enlighet med ett kungligt 

brev från 1695.88 

Efter Stora nordiska kriget indrogs åtskilliga fältprästsbefattningar. Från och med 1729 

var det vanliga att en av bataljonspredikantstjänsterna vid infanteriregementen inte tillsattes, 

annat än i krig, och att lönen delades mellan de andra. Vid kavalleriet, vars ursprungliga präst-

löner var avgjort högre, indrogs hälften av lönemedlen till generalförrådskassan och resten de-

lades mellan två.89 Upprepade gånger utgick också förmaningar till domkapitlen att fältpräster 

kunde missiveras som adjunkter eller nådårspredikanter under tiden för sin tjänstgöring; vid en 

del regementen och i en del stift var det uppenbart vanligare än vid andra. 

 

2.4 Fältprästernas tjänstgöring i krig och fred 

Under krigstid var det fältprästernas sak att dela soldaternas umbäranden, och under fältslagen 

var de nära de stridande. Bekant är hur Andreas Westerman efter slaget vid Holowczyn tvangs 

vada runt i träsket och erbjuda döende den sista nattvarden. Men han berättar också om hur 

han i början av 1709 blev kvar i Hadjatz för att betjäna 700 sjuka, de flesta med förfrusna och 

amputerade lemmar, ”hvaraf lätteligen kan dömas att sjukstugorna […] med stank upfyllde 

voro”.90 En annan av de gamla karolinerna var Johannes Lindberg vid Södermanlands rege-

mente. Vid Poltava blev han beskjuten och räddades av att den bibel han bar i rocken tog den 

kula, som annars antagligen tagit hans liv.91 

                                                 
87 ULA, GMR, Upplands regemente, 1725 

88 Gahm Persson 1814, s. 633 

89 Frosterus 1765, s. 86 

90 Westerman 1912, s. 284 samt s. 289 

91 Hagström 1897-1901, II:366 
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Striderna under frihetstiden var för fältprästernas del faktiskt mer dödliga än de varit un-

der Stora nordiska kriget. Totalt fyra av fältprästerna i studien stupade. Två av dem vid Vill-

mansstrand under Hattarnas krig. Tre av regementena i studien var inblandade: Dalregementet, 

Södermanlands och Västerbottens regementen; dessutom Tavastehus och Savolax regementen 

samt Karelska dragonskvadronen. Det här utgjorde den mindre truppkontingenten av den 

svenska armén; den större stod närmare kusten vid Fredrikshamn. Befälhavare var generalma-

joren Carl Henrik Wrangel. Denne var egentligen inte situationen vuxen, utan inlät sig i strid 

mot överbefälhavaren Buddenbrocks order. De svenska regementena började uppträda på slag-

fältet utan samordning, blev kringrända och slutet blev att ungefär hälften av de ca 4000 

svenska soldaterna stupade.92 Vart och ett av regementena hade en fältpräst i anslutning till 

striden. Anders Carelius vid sörmlänningarna och Olof Mellin vid västerbottningarna stupade. 

Henrik Lindbohm vid Dalregementet blev sårad och tillfångatagen. Efter kriget konstaterades 

lakoniskt vid Södermanlands regementes generalmönstring att nattvardskärlen var förkomna.93 

Under krigen var det dock inte de direkta stridshandlingarna som tog flest liv, utan sjuk-

domar och umbäranden. Peter Tugurin vid Västgöta-Dals regemente berättade från Hattarnas 

krig, att han på Åland tillsammans med en kollega tvangs jordfästa över 4000 soldater vintern 

1742.94 

Under fredstid, däremot, var tjänsten vid ett indelt infanteriregemente inte betungande. 

Soldaterna hörde till församlingarna de bodde i och skulle vända sig till sina vanliga socken-

präster. Det var endast under de större mötena, eller om delar av regementet blev kommende-

rat till arbete, t.ex. på Sveaborgs fästning, som fältprästerna behövde tjänstgöra. I en skrivelse 

från Krigskollegium till Kungl. Maj:t ”måste i underdånighet erindra, at BattaillonsPrästernas 

giöromål och Embetes sysslor, wid de indelte Regimenterne uti fredlig tjd, äro ringa och icke 

ofta förefalla”.95 

Vid de större mötena var dock ingen fältpräst sysslolös. Enligt exercisreglementena från 

1731 och 1751 skulle varje dag hållas såväl morgon- som aftonbön. På sön- och helgdagar 

skulle det vara högmässa kl. 7 på morgonen och aftonsång kl. 14 på eftermiddagen.96 Såvitt vi 

vet följdes i huvudsak den vanliga gudstjänstordningen, även om det skedde i det fria och en av 

pukorna fick tjänstgöra som altare. Samma ordning skulle råda i krigstid som vid möten. Straff 

var utfärdade för de soldater som utan laga förfall var frånvarande från gudstjänsten, bötes-

                                                 
92 Hårdstedt 2008, s. 136 f 

93 Leijonhufvud 1918, s. 27 

94 Noreen 1911, s. 94 

95 RA, Regementsprästers ansökningar och suppliker, Follenius 

96 Leijonhufvud 1918, s. 19 
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straff för officerare, och kroppsstraff för meniga soldater. Den präst som försummade att hålla 

korum fick böta en månadslön.97 

Utöver gudstjänsterna hörde det till fältprästernas åligganden att förhöra soldaterna i 

kristendomskunskap. Om den var bristfällig skulle sockenprästen tillskrivas om detta, och i 

värsta fall blev domkapitlet informerat. Allt tillsammantaget torde det ha varit fulla dagar. I en 

mötesrapport från 1699 beskrivs Kalmar regementes möte. Under de tio dagar mötet pågick 

hann fältprästerna hålla gudstjänst med predikan fem gånger (varav två på söndagen), enkelt 

korum åtta gånger, och examinera samtliga 1100 soldater i kristendomskunskap, två kompanier 

om dagen under senare delen av mötet. Med tanke på att examinationen vid ett tillfälle ägde 

rum i direkt anslutning till en större stridsövning, som pågick också över natten, kan förmodas 

att prästerna också var närvarande under den.98 

De värvade regementena var kontinuerligt tjänstgörande, och fungerade därmed som 

icke-territoriella församlingar. Till dessa hörde inte bara soldaterna, utan hela deras familjer. 

Det kunde ibland vara en ganska avlägsen koppling till regementet för att tillhöra dess försam-

ling. Det finns exempel på att det räckte med äktenskap med en dotter till en förutvarande gar-

dist för att tillhöra Livgardets församling.99 Därmed var fältet öppet för stridigheter mellan re-

gementets präst och den territoriella församlingen om vart en församlingsbo rätteligen borde 

höra och därför betala ersättning för diverse förrättningar. Det fanns förordningar om att den 

soldat som inte höll sig till rätt församling skulle bestraffas med tre par spö, och den officer 

som inte gjorde det hotades av en halv månads löneavdrag.100 

Egentligen utgjorde Livgardet tre olika församlingar, en för varje bataljon. Var och en av 

de ordinarie fältprästerna hade därmed en tämligen stor, vanlig församling att ha ansvar för – 

inte bara ifråga om gudstjänster, förrättningar och enskild själavård, utan också kyrkobokföring. 

Vid livbataljonen på 1730-talet föddes och döptes ca 100 barn (varav en handfull oäkta, vilket 

säger något om att inte bara soldater hörde till församlingen) årligen och drygt 100 begravning-

ar samt 50 vigslar genomfördes. Till detta kom administration av bötespengar till änkor och 

faderlösa.101 I själva verket var fältprästerna vid de värvade förbanden sannolikt mera tyngda av 

församlingsarbete än flertalet präster i en vanlig landsortsförsamling. 

Sett i ljuset av detta, blir det begripligt både att en präst ibland inte hann med tjänsten 

och att det kunde uppstå tvistigheter kring denna. Vid Livgardet hade den ordinarie pastorn 

                                                 
97 Krigs-Articlar, artikel 8-10 

98 En mötesrapport från Stormaktstiden 1903, s. 623 ff 

99 Berg 1973, s. 121 

100 Berg 1973, s. 120 

101 SSA, Svea Livgarde, Livbataljonens församling, Födelse- och Dopbok, C:2 (innehåller lysnings- samt död- och begravningsbok) 
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regelmässigt en extraordinarie, som då oftast hade någon annan tjänst parallellt med denna. 

Våren 1755 hade Lars Lang haft permission för att dricka brunn, och i stället skulle Johan Lex-

elius sköta hans församling, samtidigt som han fortsatte vara rektor vid Katarina skola på Sö-

dermalm. Efter brunnsdrickandet anklagar Lang sin vikarie för tjänsteförsummelser, främst att 

han skulle ha vägrat att gå sockenbud. Tidigt en söndagmorgon låg en soldat, Nyström, för 

döden. Lexelius sades ha skyllt på sin predikan, och struntat i att gå. Efter vittnens hörande, 

framgick dock att Lexelius visst besökt Nyström före gudstjänsten, och lovat återkomma men 

Nyström hade hunnit avlida under tiden. Slutligen frikändes Lexelius.102 

 

3 Fältprästernas bakgrund 

3.1 Studiens utfall 

I studien har 388 fältpräster identifierats. I somliga fall har det gått lätt. Om generalmönstringar 

genomförts då de skulle, och om regementsskrivarna gjort sitt arbete ordentligt, och om rull-

materialet bevarats hos Krigskollegium eller länsstyrelse, då har det varit relativt enkelt att iden-

tifiera fältprästerna. Så har nu en gång inte alltid varit fallet. Ibland – som t.ex. varit fallet med 

Livdrabantkåren – har det krävts nästintill ett detektivarbete. I bilagan redovisas grunderna för 

identifiering vid respektive regemente. 

 Vägledande vid identifieringen har också varit att närmare skärskåda perioder med va-

kanser. För flertalet regementen gäller att det haft två ordinarie befattningshavare under freds-

tid, se ovan kap. 2.3. Regementscheferna har sannolikt haft kandidater i åtanke, eller så har det 

t.o.m. funnits en extraordinarie befattningshavare som stått på tur, så det har varit ganska korta 

perioder med vakanser. I de fall det har saknats en fältpräst vissa år, så har ambitionen varit att 

endera finna ett beslut om vakanshållning (där medlen skulle gå till generalförrådskassan – väl-

digt vanligt fr.a. under andra halvan av 1720-talet), eller att fortsätta sökandet i andra källor. De 

tydligaste exemplen härvidlag är Johan Lindegren vid Livdrabantkåren och Olof Mellin vid 

Västerbottens regemente. I bägge fallen har det funnits luckor i rullmaterialet, men genom att 

söka upplysningar på andra håll, se bilagan, så har också dessa prästmän identifierats. Jag menar 

dock att identifieringen till slut blivit i det närmaste fullständig. 

 Vid biograferingen har kvalitetsskillnaderna hos herdaminnena märkts. Det är inte så 

mycket frågan om huruvida uppgifterna varit tillförlitliga – det har beträffande här efterfrågade 

fakta förutsatts – som att det över huvud taget saknats uppgifter. Framför allt har det funnits 

                                                 
102 SSA, Hovkonsistoriets arkiv, A I: 12, Protokoll 27 juni 1755 och 2 oktober 1755. F.ö. blev Lexelius sedan ordinarie regementspastor vid 

Livgardet. 
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luckor i det biografiska materialet beträffande präster som har dött före det att de fått en civil 

tjänst. Det gäller för 82 av dessa 388 fältpräster, eller 21 %. Nästintill ännu värre har det varit 

med de som begärde avsked – eller, i ett fall, avskedades – utan att senare få en fast tjänst. Det 

är här vi har två av de tre fältpräster för vilka det inte ens gått att fastställa dödsår, vilket kan 

betraktas som ett lägsta möjliga krav vid sammanställning av biografier.103 Generellt sett är det 

lättare att hitta biografiska fakta om tjänsteinnehavare vid förband med högre status, men det 

märks också att regementshistoria har skrivits fr.a. vid så kallade bygderegementen. Luckorna 

ifråga om biografiska uppgifter är dock relativt jämnt spridda, och kan inte anses påverka resul-

tatet för flertalet frågeställningar. 

 Fältprästernas bakgrund ifråga om faders yrke samt om utbildning och första missiv är 

det som kommer att redovisas i det här kapitlet. Faders yrke kan ses som ett lackmustest på 

frågan om biograferingen i allmänhet. Det är känt i 335 fall av 388, d.v.s. 86 %. 

 Då det gäller utbildningen, så har såklart samtliga fältpräster studerat vid något universi-

tet. Den fråga som har ställts är huruvida fältprästerna promoverats till magistrar, och i så fall 

vid vilket lärosäte. Det har i 208 fall kunnat konstateras att de varit magistrar. I vissa fall har de 

blivit det sedan de väl prästvigts, eller t.o.m. sedan de förordnats till fältpräster, mera om det i 

kap. 3.3. Det här har varit den metodiskt svåraste frågan. I de fall prästen ifråga uttryckligen 

kallats magister i generalmönsterrullor, så har de ansetts vara magistrar – i synnerhet i de fall 

det funnits en kollega som i sin tur inte titulerats ”Mag” före namnet; däremot har det i dessa 

fall inte varit möjligt att veta vid vilket universitet graden avlagts, försåvitt det inte framgått ur 

andra biografiska källor. Det som varit verkligt problematiskt är då källmaterialet, oavsett om 

det varit en militär primärkälla eller ett herdaminne, tiger. Är det då ett utslag av att prästen 

verkligen inte varit magister, eller är det fråga om att källan förbigår detta? Här ska med en 

gång inläggas denna reservation. 

 Fråga om första missiv, slutligen, är den som varit svårast att belägga. I de många fall 

herdaminnena inte tar upp detta, så har frågan lämnats, med undantag för det fall som uppda-

gats vid kontrollstudiet över missiven.104 Det har kunnat klarläggas för 258 av fältprästerna, 

alltså ca två tredjedelar. 

 Bortfallet på totalen är för vissa regementen besvärande hög; det är noga räknat endast 

vid Södra skånska kavalleriregementet och Dalregementet som såväl faders yrke som första 

missiv är känt för samtliga fältpräster. Då det gäller faders yrke är resultatet mera tillfredsstäl-

lande, för tio av 30 regementen är det känt för samtliga fältpräster och det är endast vid Upp-

                                                 
103 De tre är Sten Bring vid Södermanlands regemente, Lars Forbus vid Västerbottens regemente samt Isaac Ehrenfried Schinkell vid Sprengt-

portens regemente; den senare blev kyrkoherde på Rügen, men tyvärr har det inte gått att fastställa ens vid vilket pastorat. 

104 Det handlar om Petter Marelius vid Södermanlands regemente som prästvigdes för Stängnäs stift. 
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lands regemente som det är okänt för flera än en tredjedel, 40 %. För första missiv är det värre; 

åtta av 30 regementen har ett bortfall på hälften eller mera. Med andra ord ska man vara något 

försiktig med att dra alltför stora växlar på resultatet i kap. 3.4. Utfallet för resp. grupp av re-

gementen redovisas nedan i tabell 3.1. 

 

 

På helheten, och sammanräknat i resp. grupp så jämnas bortfallet ut väsentligt, varför det 

är meningsfullt att genomföra studien. Beträffande faders yrke så är det inte större än mellan 12 

och 18 %, och för första missiv är det för de olika grupperna mellan 25 och 36 %. 

 Ifråga om fältprästernas bakgrund, så finns slutligen ett faktum som bör uppmärksam-

mas. Två av fältprästerna hade själva en militär bakgrund som underofficerare. Det gäller dels 

den i inledningen nämnde Peter Tugurin, dels regementspastorn vid Änkedrottningens livre-

gemente till fot, Eilert Holger Barfoth. Bägge var prästsöner som försökt sig på den militära 

banan, men sedan blivit präster.105 

 

3.2 Faders yrke 

Praktiskt taget alla prosopografiska undersökningar har ett behov av att studera den undersökta 

gruppens ursprung i sociala termer, och samtliga tycks inleda den studien med en diskussion 

om det nästintill omöjliga i att göra detta. Också i de fall man framgångsrikt kunnat finna bio-

grafiska uppgifter om fädernas yrke, så är det jämförelsevis trubbigt för en ekonomisk-social 

stratifiering – till detta skulle krävas t.ex. en genomgång av bouppteckningar efter samtliga för-

                                                 
105 Se bilaga för källhänvisningar. Däremot gäller det knappast för Gabriel Lammerus vid Konungens eget värvade regemente. I såväl Cavallins 

som Carlqvists herdaminnen återges en ifrågasatt uppgift att han skulle ha varit löjtnant före det att han blev präst. Påståendet håller inte för en 

källkritisk granskning. Lammerus var född 1700, och skrevs in vid Smålands nation i Uppsala 1718. Att han skulle ha hunnit bli löjtnant före 

det, är osannolikt, men fr.a. skulle han i så fall inte ha fått begära avsked mitt under det norska fälttåget. Efter kriget, å andra sidan, är det helt 

orimligt att han skulle ha kunnat nå löjtnants grad på mindre än tio år, och med fullt av avskedade officerare och expektanter inom armén. 

Tabell 3.1 Bortfallsfrekvens för fakta om fältprästers bakgrund 

Förband Antal fält-
präster 

Faders 
yrke 
okänt 

Procent Första 
missiv 
okänt 

Procent 

Värvade i Stock-
holm 

49 7 14,29% 15 30,61% 

Värvade i landsort 56 10 17,86% 16 28,57% 

Summa värvade 105 17 16,19% 31 29,52% 

Indelt kavalleri 91 12 13,19% 29 31,87% 

Indelt infanteri 192 24 12,50% 70 36,46% 

Summa indelta 283 36 12,72% 99 34,98% 

Livtrupper 51 9 17,65% 13 25,49% 

Norrl.reg. 50 6 12,00% 17 34,00% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 
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äldrar, och det skulle ändå inte säga allt om hur den sociala positionen hos de undersökta aktö-

rerna uppfattades. 

Utifrån fäders yrkesbenämningar går det dock att sammanställa en del högst meningsfulla 

fakta, fr.a. beträffande inom vilka näringsgrenar fäderna varit verksamma eller till vilket stånd 

de hörde. Just det senare är under ståndssamhällets tid minst lika viktigt som hushållets eko-

nomiska förutsättningar. 

Det första som bör kommenteras är bortfallet. Det är totalt 13,7 %. Även om det kan 

vara ganska stora skillnader mellan olika enskilda regementen, så är det alltså relativt jämnt för-

delat mellan de olika grupperna av förband. Bortfallet är dock väsentligt högre än det varit i 

Sten Carlssons och Ragnar Norrmans undersökningar.106 Då ska man betänka att Carlsson ut-

går från herdaminnen, och således de präster som faktiskt fått fasta tjänster, vilket för fältpräs-

terna bara gäller för drygt tre fjärdedelar. Norrman bearbetar en senare period, och Carlsson 

visar en stor nedgång av antalet okända över tid för 1700-talet. För fältprästernas del är det 

senare faktiskt inte direkt fallet. Det viktigaste skälet till att biograferingen varit bristfällig är att 

fältprästen dött utan att ha fått en annan tjänst, och därför är bortfallet jämnt fördelat över 

tiden. Detta senare är också viktigt, när man funderar vidare på bortfallets betydelse för under-

sökningens validitet. Carlsson har sannolikt rätt i att huvuddelen av prästfäderna i ”hans” bort-

fall varit bönder.107 Då det gäller fältprästerna, däremot, finns skäl att tro att bortfallet varit 

mera jämnt fördelat – möjligen att prästerna ska anses något överrepresenterade bland fäderna, 

eftersom jag i viss utsträckning funnit biografiska uppgifter om fältpräster hos deras fäder i 

herdaminnen. 

De kategorier jag har delat upp de kända fäderna i tabell 3.2 nedan är huvudsakligen des-

amma som Sten Carlsson använder, men med undantag för adel och ofrälse ståndspersoner108 

Då det gäller adel, så är det inte mycket att orda om. Det finns bland studiens fältpräster två 

som varit adliga: Ulrik Voltemat vid Livdrabantkåren och Axel Eric Bröms Liliestråle vid 

Närke-Värmlands regemente. Till detta kommer att några fältprästers barn kom att adlas för 

faderns förtjänster, vilket kommer att kommenteras ytterligare i fjärde kapitlet. I såväl Volte-

mats som Liljestråles fall adlades de p.g.a. sina fäders, överstelöjtnant respektive superinten-

dent, förtjänster. Förvisso utgör dessa två 0,6 % av fältprästerna med kända fäder, och det är 

avgjort mera än för prästerskapet i allmänhet, men det är självklart att antalet är för litet för att 

                                                 
106 Carlsson 1973, s. 202. Okänt yrke för fäderna är där 14,6% 1710, 5,2% 1740 samt 2,5% 1770. 

Norrman 1970, s. 210 ff. För Norrmans del är det bara i enstaka fall han inte lyckats identifiera faderns yrke. 

107 Carlsson 1973, s. 203 

108 Carlsson 1973, s. 202 
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man ska kunna dra några slutsatser. Möjligen kan man notera att en av två adliga fältpräster 

tjänstgjorde vid Livdrabantkåren. 

Tabell 3.2 Faders stånd för fältpräster 

Grupp av 
regementen 

Antal 
fäder Präst Procent Bonde Procent Borgare Procent Övrigt Procent 

Värvade i 
Stockholm 42 21 50,00% 3 7,14% 9 21,43% 9 21,43% 

Värvade i 
Landsort 46 23 50,00% 5 10,87% 9 19,57% 9 19,57% 

Summa 
värvade 88 44 50,00% 8 9,09% 18 20,45% 18 20,45% 

Indelt kavalleri 79 50 63,29% 10 12,66% 6 7,59% 13 16,46% 

Indelt infanteri 168 86 51,19% 28 16,67% 14 8,33% 40 23,81% 

Summa 
indelta 247 136 55,06% 38 15,38% 20 8,10% 53 21,46% 

Summa totalt 335 180 53,73% 46 13,73% 38 11,34% 71 21,19% 

Livtrupper 42 23 54,76% 2 4,76% 7 16,67% 10 23,81% 

Norrl.reg. 44 26 59,09% 5 11,36% 4 9,09% 7 15,91% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

Till gruppen präster har också räknats fem lärare, en domkyrkoorganist och en klockare. 

Det är möjligen något oegentligt, men det finns skäl att förmoda att åtminstone lärarna varit 

prästvigda, och det är det vanliga att sammanräkna ecklesiastikstaten.109 Två av prästernas fäder 

var biskopar, Carl Papkes vid Livdrabantkåren och Daniel Poppelmans vid Bohus dragonre-

gemente, samt en superintendent, den redan nämnde Bröms Liljestråle. I likhet med de adliga, 

så är antalet väl litet och representationen spridd bland förbanden, men återigen kan man kon-

statera att Livdrabantkåren är representerad. Det absolut vanligaste bland fältprästfäderna är att 

de varit kyrkoherdar. Det gäller för 148 av dem, d.v.s. 81 % av prästerna. Detta får antagligen 

anses som tämligen högt, och antyder att fältpräster i allmänhet kom från etablerade prästfamil-

jer.110 

Det verkligt viktiga är att så många som 54 % av fältprästerna var prästsöner. Det är flera 

än för prästerskapet i allmänhet, vilket återigen antyder att fältpräster till sin härkomst var mera 

                                                 
109 Norrman 1970, s 209 ff 

110 Sandstedt 1986, s. 149, anger procenttal för kyrkoherdars fäder i Lunds stift 1723-1832. Räknar man på dessa, så visar det att kyrkoherdarna 

utgjorde 81 % av präster och lärare, och då handlar det alltså om fäder till kyrkoherdarna, vilka sannolikt kom från mera etablerade prästfamil-

jer. 
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socialt etablerade än präster i allmänhet.111 Däremot är det oväntat små skillnader mellan olika 

typer av regementen. De grupper som sticker ut är indelt kavalleri samt de regementen som 

sattes upp i norra Sverige. Där stiger siffran upp mot, eller över, tre femtedelar. 

Då det gäller bönder, så har där medräknats två torpare, en arrendator och elva frälsein-

spektorer. Det tydliga här är den uppenbara underrepresentationen jämfört med prästerskapet i 

allmänhet. Carlsson anger denna till ca en fjärdedel under frihetstiden.112 För vissa stift, som 

inte är med i Carlssons undersökning ligger det lägre.113 För riket som helhet ändå knappast 

såpass lågt som i denna undersökning, vilket återigen antyder att fältpräster i större utsträck-

ning kom från hem med ett visst försteg ifråga om ekonomi och bildningstraditioner. Då det 

gäller skillnader inom gruppen av fältpräster, så är det föga förvånande att bondsönerna är 

långt vanligare bland de indelta än bland de värvade regementena – det är sannolikt en fråga 

om en självklar dikotomi mellan stad och landsbygd. Det är inte heller ägnat att förvåna att 

bondsöner är ytterligt få bland livtrupperna. 

Att korrekt ange vilka som tillhört borgarståndet med utgångspunkt i en yrkestitel är 

mycket svårt. Ståndet i sig självt hade också en ekonomisk spännvidd mellan grosshandlare och 

tämligen fattiga hantverkare. När det i biografisk litteratur anges faders yrke, så är det inte hel-

ler säkert att det är en hantverkarmästare med burskap i en stad; det kan i vissa fall röra sig om 

en underordnad arbetare i en verkstad.114 På totalen är borgarsönerna ungefär i paritet med hur 

det ser ut för prästerskapet i allmänhet enligt Carlsson.115 På samma sätt som för bondsönerna, 

fast med omvända förtecken, så uppträder ett förväntat mönster i skillnader mellan indelta och 

värvade regementen. 

Gruppen övriga har en fördelning på mellan 16 och 24 %. I denna grupp ingår de ofrälse 

ståndspersonerna, som utgör knappt hälften av dessa, något färre än de som var födda i bor-

garståndet, men det är ännu svårare att för dessa göra en korrekt bedömning med utgångs-

punkt i yrkestitel. Det är också bara på aggregerade nivåer som resultaten inte påverkas av rent 

slumpmässiga faktorer, varför jag avstår. 

                                                 
111 Norrman 1970, s. 201, har en sammanställning över 1970 befintliga undersökningar av prästers fäder. För 1700-talet är siffran kring 40 %, 

utom i Visby stift, med en markant högre grad av självrekrytering; där är siffran 51 %. 

Carlsson 1973, s. 202. Under frihetstiden så ligger siffrorna för nio stift mellan 41,2 och 44,0 %. 

112 Carlsson 1973, s. 202 

113 Norrman 1970, s. 202 

114 Här följer de yrken som kategoriserats som medlemmar av borgarståndet: köpman, rådman, skräddare, handelsman, åkare, borgmästare, 

klockgjutare, guldsmed, sidenhandlare, stadsfältskär, handlande, kopparslagare, buntmakare, timmerhandlare, skomakare, vagnmakare, gross-

handlare, linnevävare, byggmästare, tunnbindare, trädgårdsmästare. Köpman är det allra vanligaste; beträffande övriga så kan det helt visst 

finnas frågetecken för en del. 

115 Carlsson 1973, s. 202. Borgarsönerna bland prästerskapet är mellan 11,3 och 13,1 %. 
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Något ska dock sägas om några andra fäder som också ingår i gruppen övriga, militärer-

na. De utgör totalt 26 stycken, eller 7,8 %. Norrman anger att det för ärkestiftet under 1786-

1820 var 5,3 % av prästfäderna som hörde till försvar, tull, polis och brandväsende.116 Sand-

stedt anger för kyrkoherdars i Lunds stift 1723-1832 fäder att 3,7 % var militärer.117 Bland fält-

prästerna är det alltså en högre andel militärer som fäder – möjligen dubbelt så hög – men fak-

tiskt ändå inte så hög som kunde ha förmodats. Än mer anmärkningsvärt blir detta, när man 

jämför värvade och indelta regementen. Bland de värvade är det endast tre fäder som är militä-

rer, bland de värvade i Stockholm endast den nämnde överstelöjtnanten Voltemat. Bland de 

indelta, däremot, är det 23 stycken, eller 9,3 %. Och bland dessa märks sedan en tydlig skillnad 

mellan infanteri och kavalleri; hos det förra är endast drygt hälften (åtta av femton) officerare 

eller underofficerare, hos det senare sju av åtta. 

En annan förklaring ligger i att se till släktskap i en vidare mening – det sociala kapital 

som fältprästerna haft. I den mån det varit möjligt att med enkla medel samla information om 

fädernas tidigare tjänster, eller där man lätt kunnat se annan nära släktskap, t.ex. äldre bröder, 

styvfäder, morbröder, så utmärker sig kontakter med krigsmakten. Omkring en fjärdedel av 

fältprästerna har då haft ett socialt kapital inom det militära fältet, även om det med den litet 

lösligare definitionen kan handla om att en prästfader som bonde varit rusthållare. Det är då å 

andra sidan att märka att dessa 82 exempel på kontakter inom det militära fältet endast varit de 

som så att säga kommit på köpet, inte som ett resultat av ett medvetet sökande, och jag har 

t.ex. inte räknat faktum att Rudolph Wittkopfs far var den guldsmed som tillverkat flest av de 

svenska arméförbandens nattvardskärl som en sådan kontakt.118 Bland de fältpräster som varit 

prästsöner, så har det funnits släktkontakter i minst 36 fall, d.v.s. jämnt 20 %; det enskilt van-

ligaste har varit att fadern-kyrkoherden också varit fältpräst tidigare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att fältprästernas sociala bakgrund kännetecknats av att de 

i högre grad än andra präster kommit från etablerade prästfamiljer. Det är framför allt färre 

bondsöner som blivit fältpräster. Den skillnad som märks mellan indelta och värvade förband 

är att det varit relativt flera bondsöner och färre borgarsöner bland de förra och omvänt. Det 

har varit en viss överrepresentation av militärer bland fältprästernas fäder, och det har utöver 

det funnits ett starkt socialt kapital inom det militära fältet. 

                                                 
116 Norrman 1970, s. 229. Räknar man in tulltjänstemän och de vanligt förekommande länsmännen bland fältprästernas fäder, så stiger antalet 

totalt till 38, d.v.s. 11,3 %. 

117 Sandstedt 1986, s. 149 

118 Bensow 1959, s. 158 ff 
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3.3 Utbildning 

Under frihetstiden påbörjades, eller fortsatte, en utveckling mot en starkare formalisering av 

kraven på akademisk utbildning. Senare, under den gustavianska tiden, blev detta väldigt tydligt 

då klassindelningen av pastoraten infördes tillsammans med ett krav på magisterexamen för de 

allra mest inkomstbringande pastoraten. Redan tidigare var det dock så att högre utbildning 

premierades. Domkapitlen bestod av lektorer eller, i Uppsala, Lund och Åbo, professorer och 

de hade anledning att vid uppställande av tjänsteförslag gynna de präster som kunde uppvisa en 

akademisk examen. För den som aspirerade på en högre tjänst inom kyrkan var det därför vik-

tigt att studierna vid universitetet kunde avslutas med en examen. Det betydde i realiteten att 

bli promoverad till filosofie magister – andra examina infördes under 1700-talet, men var av 

helt underordnad betydelse förutom doktorsgraderna. Att kvarstanna vid universitetet till dess 

att magistergraden kunde avläggas, fungerade också som en klassmarkör; det fordrades helt 

enkelt finansiella förutsättningar för att leva vid akademien under så många år. Det finns därför 

skäl att se magistergraden som ett tecken på såväl en social härkomst från relativt sett högre 

sociala strata, som att det gav förutsättningar till en bättre karriär fortsättningsvis. 

Åtskilliga prästkandidater, för vilka pengarna helt enkelt tog slut, blev prästvigda till en 

lägre tjänst, men strävade efter att finnas i närheten av universitetet för att så småningom lyckas 

avlägga den efterlängtade examen. Det var inte vanligt att det lyckades dem. En annan möjlig-

het var examen i utlandet, vilket nästintill alltid betydde ett tyskt universitet. Från att ha varit 

något exklusivt och förenat med en högre grad av lärdom, blev det under 1700-talet ett allt 

vanligare sätt att enklare skaffa sig magistern. Framför allt Greifswald, som ju låg nära och be-

fann sig under svensk överhöghet, framstod som lockande för svenska studenter. Självklart var 

det förenat med kostnader och ett visst mankemang att resa dit, men kunskapskraven upplev-

des som betydligt lägre vid detta universitet.119 

Då det gäller fältprästerna var det alltså 208 av 388 som avlagt en magisterexamen, d.v.s. 

54 %. Det är mycket högt om man ser till prästerskapet som helhet, och ändå är ett visst bort-

fall möjligt, eftersom det mycket väl kan ha funnits någon magister som inte identifierats.120 Av 

dessa var det 198 som var magistrar redan då de blev fältpräster, och således tio stycken som 

lyckades avlägga examen under tiden som fältpräst. För dem är det klarlagt vid vilka lärosäten 

de promoverats. För de 198 som varit magistrar redan vid tillträdet som fältpräst, så är det be-

lagt vid vilket universitet i 171 fall. För 27 av dem (ca 14 %) gäller att det endast är visat att de 

                                                 
119 Sandstedt 1986, s. 173 f; Norrman 1980, s. 31 

120 Sandstedt 1986, s. 172. För utnämnda kyrkoherdar i Lunds stift under hela perioden t.o.m. 1832 var 37,4  % magistrar. 

Norrman 1970, s. 81. Om man använder Norrmans siffror kan uträknas att 25,1% av prästerna i Uppsala ärkestift 1786 hade avlagt magis-

terexamen. 
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faktiskt titulerats magistrar, oftast i rullorna; i dessa fall kan det förvisso också finnas enstaka 

präster som blivit magister under tiden från tillträdet till nästa generalmönstring, fast det fram-

står som mindre sannolikt. 

Vid vilka lärosäten hade då fältprästerna promoverats? Det framgår av tabell 3.3. Då det 

gäller de ”Övriga”, så kommer två från Jena samt en från vardera Dorpat och Erfurt.121 

Tabell 3.3 Kända promotionsuniversitet för fältpräster före sin tjänstgöring 

Universitet Uppsala Lund Greifswald Åbo Övriga Summa 

Antal 101 37 21 8 4 171 

Procent 59,06% 21,64% 12,28% 4,68% 2,34% 100% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

Som framgår av tabellen ovan, så var det en tydlig övervikt för Uppsala, och därnäst 

Lund. Allt annat hade varit direkt förvånande. Att det var såpass relativt få vid Åbo universitet, 

har en självklar förklaring i undersökningens avgränsning. Om de finska regementena hade 

medtagits hade det självklart varit flera som studerat där. Av dem som ingår i undersökningen, 

så representeras Åbo av sju olika regementen med en stor spridning över hela landet. Lunden-

sarna är av naturliga skäl mest förekommande bland regementen hemmahörande i de södra 

delarna av landet – ingen av magistrarna från de skånska kavalleriregementena hade promove-

rats någon annanstans. För övrigt skulle såväl Lund som, ännu mera, Greifswald öka sina siff-

ror om man medräknade de som tog magisterexamen under sin tjänstgöringstid. 

Det var alltså tio fältpräster som förmådde ta magisterexamen sedan de väl kommit i 

tjänst. Tre av dem gjorde det i Lund. Först ska nämnas Johan Engstedt 1734, och Johan Brandt 

1738, bägge tillhörande Norra Skånska kavalleriregementet. Över huvud taget verkar det som 

att de skånska kavalleriregementena faktiskt varit akademiskt fruktbara miljöer; åtskilliga av 

dess fältpräster (två från vardera) kom att skriva prästmötesavhandlingar redan under sin tjäns-

tetid i krigsmakten, vilket var ytterligt ovanligt i övriga landet. Den tredje var Johan Bolmstedt 

vid Östgöta infanteriregemente, som i egenskap av informator åtföljde regementschefens son 

till Lund, där han alltså kunde avlägga magisterexamen 1734.  

Samtliga övriga sju fältpräster promoverades till magistrar i Greifswald, och de gjorde det 

i samband med sin tjänstgöring under det Pommerska kriget. Själva faktum att det gick att göra 

detta antyder f.ö. att kraven möjligen var något lägre i Greifswald än de varit hemma. Däremot 

finns det en enskildhet som frapperar. Fyra kom från vitt skilda regementen: Västgöta kavalleri-

regemente, Bohus dragonregemente, Hälsinge regemente och, sedermera, Björnbergs rege-

                                                 
121 Vid Jena: Rudolph Wittkopf vid Livgardet och Georg Gottlob Löhr från Gyllengranats regemente. Från Dorpat: Andreas Westermann vid 

Livgardet. Från Erfurt: Olof Collin vid Artilleriet. 
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mente. Men nära hälften av dem kom från ett och samma, nämligen Närke-Värmlands rege-

mente.122 Man kan onekligen undra litet över vilken speciell kultur som kan ha varit rådande vid 

det regementets stab. 

För övrigt var det tre fältpräster som kom att bli promoverade till teologie doktorer vid 

universitetet i Greifswald under det Pommerska kriget.123 Om inte annat så visar det dels på att 

det fanns goda möjligheter att komma från tjänstgöringen vid regementet, dels att universitetet 

önskade ha goda kontakter med den svenska armén. 

Frågan om vilken fördelning som rådde mellan olika typer av regementen framgår av ta-

bell 3.4. 

Tabell 3.4 Antal och andel magistrar bland fältpräster vid olika förband 

Grupp av regemen-
ten 

Antal 
fältpräster 

Antal 
magistrar 

Procent Antal i 
Greifswald 

Procent av 
Magistrar 

Värvade i Stockholm 49 44 89,80% 3 6,82% 

Värvade i landsort 56 27 48,21% 4 14,81% 

Summa värvade 105 71 67,62% 7 9,86% 

Indelt kavalleri 91 47 51,65% 5 10,64% 

Indelt infanteri 192 90 46,88% 10 11,11% 

Summa indelta 283 137 48,41% 15 10,95% 

Summa totalt 388 208 53,61% 22 10,58% 

Livtrupper 51 50 98,04% 3 6,00% 

Norrl.reg. 50 24 48,00% 2 8,33% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

 

Av tabellen framgår med all önskvärd tydlighet att det fanns en avgjort högre frekvens av 

magisterexamen vid förband med högre status. Ser man till livförbanden, så var det endast i ett 

enda fall, Per Brandelius vid Livgardet, som en fältpräst inte avlagt magisterexamen, och det är 

mycket sannolikt att också han i själva verket gjort detta – bara det att källorna råkar tiga. Även 

vid artilleriet var det mycket vanligt att fältprästerna avlagt magisterexamen, 9 av 13. Ser man 

till övriga grupper av förband, så håller det sig kring knappt 50 % med små avvikelser. Detta 

gäller även för det indelta kavalleriet, när man räknar bort Livregementet till häst. Även om det 

kan finnas svårigheter med källmaterialet, så finns det fog för att hävda att högstatusförban-

dens fältpräster i mycket högre grad hade en hög utbildning. 

                                                 
122 Axel Bröms Lilliestråhle, Claes Cronander samt Carl Gustaf Zetterqvist, den sistnämnde var extraordinarie under kriget. 

123 Ulrik Voltemat vid Livdrabantkåren, Carl Magnus Nordin vid Livgardet samt Christian Julius Bohnsack vid Västmanlands regemente. 
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Ifråga om magisterexamen i Greifswald, så framträder ett mönster där det i alla grupper 

var relativt få som promoverats där. I själva verket såpass få att det ställer sig svårt att dra några 

slutsatser. Att det var relativt sett färre vid värvade i Stockholm och vid livtrupperna, får till-

skrivas det större antalet magistrar totalt i de grupperna. Då återstår endast att det vid det vär-

vade infanteriet var något vanligare, vilket möjligen implicerar att det vid förband med låg sta-

tus togs en enklare magisterexamen – eller så var det enklare att resa till Pommern från de 

hamnstäder i södra Sverige där garnisonsinfanteriet var förlagt. 

Slutligen ska tidsaspekten något kommenteras. För just den här frågeställningen skulle 

det ha varit motiverat att periodisera frihetstiden ytterligare. Det verkar vara långt vanligare att 

fältprästerna tagit magisterexamen mot slutet av perioden. En enkel delstudie på helheten har 

gjorts. Under de sista femton åren, fr.o.m. 1757, var det totalt 95 fältpräster som tillträdde sina 

befattningar som ordinarie befattningshavare. De utgör nästan en fjärdedel av det totala antalet. 

Av dessa var det 81, d.v.s. 85 %, som var eller blev magistrar. Frågan är om det handlar om att 

det biografiska materialet är bättre för en senare tid, eller om det var ett utslag av en högre ut-

bildningsnivå hos prästerskapet i allmänhet, eller hos fältkleresiet i synnerhet, eller en kombi-

nation av dessa förklaringar återstår att utreda. Magisterexamen blev vanligare inom präster-

skapet som helhet, men här är det fråga om en markant förändring.124 

3.4 Första prästtjänst 

Endast den som blivit kallad till en tjänst kunde prästvigas.125 Det innebar t.ex. att en adelsman 

kunde önska att sönernas informator blev huspredikant, eller att en kyrkoherde ville få sin egen 

son till adjunkt. Då kallade man denne, som sedan fick genomgå prästexamen i domkapitlet. 

Förvisso hände det att konsistoriet kunde ha synpunkter på den kallades ålder eller vilket stift 

han rätteligen borde prästvigas i, och att det i stället ville hänvisa någon annan präst som för 

tillfället saknade tjänst. Det gick också alldeles utmärkt att hänvända sig till konsistoriet om ett 

behov t.ex. av en adjunkt, och att detta då kallade någon studiosus som anmält sitt intresse. 

Självklart var detta också det vanliga, när domkapitlet t.ex. skulle förordna en nådårspredikant, 

om det inte fanns någon ledig präst. Dessutom hade flertalet lärare, och ytterligare några andra, 

rätt att anmäla sig till prästexamen. I vissa fall, så var de t.o.m. befriade från delar av examen.126 

Principen var dock att det ofta gick lättare att få möjlighet att undergå prästexamen om 

man hade kontakter, antingen bland etablerade prästsläkter eller bland de som hade rätt att 

hålla sig med huspredikant. En undersökning av fältprästers första missiv, alltså till vilken tjänst 

                                                 
124 Sandstedt 1986, s. 172 

125 Wilskman 1781, s. 447 f 

126 Wikmark 1982, s. 42 
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de blivit kallade, säger därför en hel del om det militär-kyrkliga fältet. Om det finns en överre-

presentation av kallelser till huspredikant, så ger det en tydlig indikation på dessa fältprästers 

kontakter med adeln. 

De präster som varit lärare var ofta bättre utbildade, och förutvarande lärare var överre-

presenterade bland kyrkoherdar i bättre pastorat. I någon mån kan de prästvigda som var lärare 

därför ses som högre utbildade och med bättre karriärutsikter. Detta är dock en slutsats som 

ska dras med viss försiktighet, dels eftersom det handlar om relativt få personer, dels för att 

lärartjänsterna som sådana var dåligt avlönade och ansedda som slitsamma.127 

I de fall en fältpräst blivit kallad direkt till en ordinarie tjänst som bataljonspredikant, så 

är också detta intressant. Det var direkt ovanligt bland präster i allmänhet att det första missivet 

rörde en ordinarie tjänst. I dessa fall, så bör det vara fråga om att den militära delen av det mili-

tär-kyrkliga fältet var starkt, d.v.s. att den överste som kallade en prästkandidat visste med sig 

att denne hade kvalifikationer så att det räckte. 

Slutligen är det intressant i allmänhet huruvida fältprästerna kännetecknades av att ha 

haft vanliga församlingstjänster. Det bör rimligen säga något om den militära själavårdens prak-

tik. Det har också visats av Sandstedt att det bland Lunds stifts kyrkoherdar faktiskt var ovanli-

gare än bland präster i allmänhet att de haft erfarenhet av att arbeta som hjälppräster.128 

Den stora svårigheten med undersökningen av de första missiven är det stora bortfallet. 

Beroende på herdaminnenas skiftande kvalitet, så har det endast gått att få fram det första 

missivet för ca två tredjedelar av fältprästerna. I en del fall föreligger också en liten tveksamhet 

beträffande uppgifternas reliabilitet. Det är vanligt att datum för prästexamen eller –vigning 

står, och att de sedan tillträtt som t.ex. huspredikanter någon månad därefter. I de fallen, så har 

den tjänsten givetvis ansetts som det första missivet, men det har inte varit möjligt att gentemot 

samtliga herdaminnen ange en entydig definition för när den först nämnda tjänsten också ska ha 

ansetts vara den första tjänsten. 

För att kunna relatera frågan om de första missiven till prästerskapet i allmänhet, har en 

studie över prästvigningar i Strängnäs och Åbo stift gjorts. Stiften har utvalts för att de erbjuder 

goda möjligheter för en sådan sammanställning. De borde också ge en någorlunda representa-

tiv bild av kallelserna till prästtjänst, dels i ett centralt beläget stift med åtskilliga storgods, dels i 

ett stift med mycket stor andel skogsbygd. Perioderna är valda på grund av begränsningar i 

källorna. Resultaten redovisas i tabellen nedan. 

                                                 
127 Normman 1986, s. 12 

128 Sandstedt 1986, s. 169 
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Tabell 3.5 Första missiv för nyprästvigda i Strängnäs och Åbo stift 

Stift och 
period 

Antal  Ord. 
tjänst 

Proc. Adjunkt 
(o.d.) 

Proc. Hus- 
pred. 

Proc. Militär- 
präster 

Proc. 

Strängnäs, 
1722-27 

76 20 26,3% 
 

52 68,4% 3 3,9% 0 0,0% 

Strängnäs, 
1736-72 

446 38 8,5% 294 65,9% 81 18,2% 10 2,2% 

Åbo, 
1728-30 

44 16 36,3% 28 63,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Åbo, 
1752-71 

372 41 11,0% 306 82,3% 4 1,1% 14 3,8% 

Källa: ULA, Strängnäs Domkapitel, volym D2a:1 samt 

Mustelin-Åström 1950, s. 36–54. 

Med ordinarie tjänst avses också lärartjänster. 

För Strängnäs 1722-27 är det en präst som prästvigts med okänt missiv, för 1736-72 totalt 23 inkl. 

en eo legationspredikant och 20 som prästvigts ”in usum concistorium”. För Åbo stift 1752-71 finns 

tre klockare och fyra med okänt missiv. 

 

En första slutsats är att det finns stora skillnader över tid. Den senare perioden får nog 

ses som mera representativ för hela frihetstiden, och det är fr.a. den som jämförelser beträf-

fande fältpräster bör göras emot. 

I bägge stiften så var det en överväldigande majoritet av prästerna som fick sina första 

missiv som adjunkter, nådårspredikanter eller andra tillfälliga tjänster i vanliga församlingar. 

Det handlar om två tredjedelar eller ännu flera.  

Under tidsperioden direkt efter Stora nordiska kriget, så förelåg inget behov av nya mili-

tärpräster – det fanns tvärtom för många som stod på expektansstat redan. Men också senare 

var det mycket få som blev prästvigda till militärpräster. Av dem som blev det var majoriteten 

extraordinarie, åtta av tio i Strängnäs och åtta av fjorton i Åbo. 

Kallelserna till huspredikant följer det förväntade regionala mönstret, med många sådana 

kallelser i Strängnäs och endast ett fåtal i Åbo. Detta är viktigt att komma ihåg, då en överre-

presentation av tidigare huspredikanter bland högstatusförbandens fältpräster helt enkelt skulle 

kunna vara ett utslag av att det i allmänhet fanns flera präster med den bakgrunden i de adels-

täta slättbygder där dessa förband sattes upp. 

I början av frihetstiden var det tämligen många som prästvigdes till fasta tjänster eller var 

lärare, medan det senare blev ovanligt. Det förekom ett par fall av kallelser direkt till kyrko-

herde, men de var självklart få: en i Strängnäs och tre i Åbo, alla i den senare perioden. Det 

vanliga var att det var fråga om bruks- eller kapellpredikanter, i några fall komministrar. Lärar-

na, slutligen, utgör i genomsnitt litet drygt hälften av de ordinarie tjänsterna. 
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Då det gäller fältprästerna, så framgår deras första missiv av nästa tabell. De siffrorna ska 

relateras till de i tabellen ovan, men fr.a. till varandra. 

Tabell 3.6 Fältprästers första missiv 

Grupp av 
förband 

Antal 
fältpr. 

Ord. 
tjänst Proc. 

Adjunkt 
(o.d.) Proc. 

Hus- 
pred. Proc. 

Militär- 
präster Proc. 

Värvade i 
Stockholm 34 4 11,8% 9 26,5% 13 38,2% 8 23,5% 

Värvade i 
landsort 40 4 10,0% 17 42,5% 3 7,5% 16 40,0% 

Summa 
värvade 74 8 10,8% 26 35,1% 16 21,6% 24 32,4% 

Indelt 
kavalleri 62 6 9,7% 19 30,6% 18 29,0% 19 30,6% 

Indelt 
infanteri 122 5 4,1% 58 47,5% 23 18,9% 36 29,5% 

Summa 
indelta 184 11 6,0% 77 41,8% 41 22,3% 55 29,9% 

Summa 
totalt 258 19 7,4% 103 39,9% 57 22,1% 79 30,6% 

Livtrupper 38 5 13,2% 8 21,1% 17 44,7% 8 21,1% 

Norrl.reg. 33 1 3,0% 18 54,5% 5 15,2% 9 27,3% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

Den mest flagranta skillnaden mot situationen för prästerskapet i allmänhet är också den 

självklaraste: Bland fältprästerna finns det naturligtvis många fler som prästvigdes med en kal-

lelse till en fältpräststjänst. Det handlar på totalen om drygt 30 % av de första missiven. 

Sedan detta väl sagts, så kan man konstatera att det inom gruppen av fältpräster förelig-

ger stora skillnader i detta avseende. För de indelta regementenas del ligger såväl kavalleri som 

infanteri, som infanteriet i norra Sverige, mycket nära genomsnittet. Bland de värvade förban-

den, däremot, finns det en avgörande skillnad mellan högstatusförbanden i Stockholm och 

garnisonsinfanteriet. Faktiskt är skillnaden ännu tydligare om man räknar Artilleriregementet till 

de värvade i landsorten. Då ökar siffran för dessa till 40,4 %, medan den för Livdrabantkåren 

och Livgardet sjunker till 18,5 %. Det är tydligt att kallelser direkt till fältpräststjänst var något 

som var vanligare vid förband med en relativt låg status hos officerarena. Detta kommer strax 

att återkomma, fast med omvända förtecken, när huspredikanterna kommenteras. 

Det finns ännu några iakttagelser att göra beträffande de som kallades till fältpräst. En 

första är att frågan borde studeras närmare över tid; 35 % av kallelserna till fältpräst i den här 

studien ägde i själva verket rum under Stora nordiska kriget, då det var en långt mer naturlig 

första tjänst än det blev sedan. Vidare att ganska få av de som kallats till fältpräst kom att byta 
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förband, omkring en sjättedel, och då är de fyra som kallades till tillfälliga förband under Stora 

nordiska kriget medräknade. Slutligen, att nästan exakt hälften av kallelserna, 40 av 79, gällde 

ordinarie tjänster vid det förband fältprästerna sedan tillhörde. Detta var särskilt vanligt vid 

norrländska regementen, där det gällde för 78 % av de som kallats till fältpräst. Vid de värvade 

förbanden i Stockholm, å andra sidan, så gällde 50 % av kallelserna till fältpräst tjänster som 

extraordinarie; här är det Livgardets organisation med extraordinarier som får genomslag. 

Också bland fältpräster var det dock det vanligaste att de undergått prästexamen med en 

kallelse till en vanlig tjänst som adjunkt eller nådårspredikant eller liknande. Vanlig ska nu inte 

förstås som att alla tjänster var vanligt förekommande; t.ex. Nicolaus Lithenius vid Västgöta 

kavalleriregemente missiverades till adjunkt åt legationspredikanten i London. Adjunktstjäns-

terna var dock inte tillnärmelsevis lika vanliga som bland prästerskapet i allmänhet – det är 

endast vid de fyra nordligaste infanteriregementena som det var ens över hälften som hade den 

bakgrunden. Det finns med andra ord anledning att hävda att fältprästerna avvek från det nor-

mala mönstret.  

Främsta skälet till den avvikelsen är kallelserna till huspredikant. Vi har sett att dessa i 

Strängnäs stift var mer än tio gånger så vanliga som i Åbo stift, och ändå var de ännu vanligare 

bland fältprästerna. Intressant nog, så gäller t.o.m. för de norrländska förbanden att så många 

som 15 % av fältprästerna hade blivit prästvigda till huspredikanter. Och ändå är de, naturligt 

nog, bland de regementen som har klart lägst andel förutvarande huspredikanter bland sina 

fältpräster. 

Detta blir, återigen, åskådliggjort när vi jämför de värvade förbanden i Stockholm och i 

landsorten. Det var bland förband med hög status, och med många adelsmän i officerskåren, 

som huspredikanter rekryterades till fältpräster. Ännu en gång ses detta tydligast på raden för 

liv- och hustrupper, där artilleriet är bytt mot Livregementet till häst. Där har nästan hälften av 

fältprästerna haft sina första missiv till huspredikanter; i själva verket är huspredikantskallelsen 

där vanligare än adjunkts- och militärprästkallelserna tillsammantaget. Det truppslag som hade 

den högsta andelen adelsmän inom officerskårerna var kavalleriet.129 Helt symptomatiskt, så är 

det hos det indelta kavalleriets regementen vi finner de näst högsta siffrorna, 29 %, för tidigare 

huspredikanter bland fältprästerna. 

För de värvade regementena i landsorten, däremot, så är andelen som blivit prästvigda till 

huspredikanter lägst i hela korpus. Artilleriregementet är det förband som har lägst andel 

adelsmän bland sina officerare.130 Fastän med en hög formell status, så visar fältprästernas 

                                                 
129 Carlsson 1973, s. 86 

130 Carlsson 1973, s. 86 



40 

 

första missiv att det ifråga om plats i det militära fältet hörde artilleriet mera samman med det 

värvade garnisonsinfanteriet än med livförbanden. Det är också så att kallelserna till huspredi-

kant och militärpräst till viss del fungerar som kommunicerande kärl bland fältprästerna. Det är 

typiskt att vid de värvade förbanden i landsorten, liksom vid artilleriet, är siffrorna för kallelser 

till militärpräst långt högre än genomsnittet. 

De ordinarie tjänsterna slutligen. Det handlar om fyra brukspredikanter, två kommi-

nistrar och en (civil) skeppspräst. Till detta kommer totalt tolv lärare. Antalet är för litet för att 

det ska gå att göra några deciderade utlåtanden, även om det får ses som helt naturligt att anta-

let lärare är klart högst bland livtrupperna, fyra av tolv, eller 11 % av dess fältpräster. Vid en 

jämförelse med de prästvigda i Strängnäs och Åbo stift, ska dock en reflexion göras. Det fanns 

där enstaka exempel på sådana som kallats till kyrkoherdar, och bland lärarna fanns några lek-

torer (i Strängnäs) och professorer (i Åbo). Så pass höga befattningar lyser helt med sin från-

varo bland fältprästerna. För dessa är det uppenbart att fältprästtjänsten setts som ett karriär-

steg från lägre befattningar till högre. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är uppenbart att fältprästerna redan avseende sina 

första missiv utgjorde en utpräglad grupp. Det fanns en stark överrepresentation av huspredi-

kanter, som dessutom starkt korrelerade med andelen adelsmän inom respektive officerskår. 

Om man så vill, så visar detta att det inom det militär-kyrkliga fältet fanns ett socialt kapital 

med en tydlig koppling mot samhällets eliter. Faktum att regementen med en lägre andel förut-

varande huspredikanter bland sina fältpräster hade en hög andel som redan inför prästexamen 

kallats till fältpräster utgör också ett indicium på det militära fältets styrka gentemot det kyrkliga 

fältet. 

 

4 Karriären sedan 

4.1 Studiens utfall 

För det stora flertalet fältpräster har det i rullorna stått att tjänsteinnehavaren per ett visst da-

tum undfått Kunglig fullmakt att vara kyrkoherde i ett visst pastorat, och att en ny prästman 

tillträtt relativt nära i tid därefter – i varje fall inte den första maj året därpå. Det är väldigt tyd-

ligt att fältprästerna i det stora flertalet fall kom att lämna sina tjänster med nästintill omedelbar 

verkan, även om de oftast rimligen inte kunnat tillträda förrän efter det att ett nådår förflutit. 

För tre av dem gäller att de hann avlida före det att de tillträtt kyrkoherdetjänsten ifråga.131 

                                                 
131 Johan Sparrman vid Artilleriregementet, Jonas Callin vid Västgöta kavalleriregemente och Jakob Beronius vid Västgöta-Dals regemente. De 

två förra hade lämnat tjänsten då de avled, medan den senare faktiskt kvarstod i tjänst. 
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I ett antal fall har generalmönsterrullan tydligen förkommit, och en fältpräst har bara lik-

som försvunnit. Han har inte nämnts ens som avgången i den senare rullan, utan där har bara 

funnits en efterträdare. Det har ändå lyckats mig att för samtliga 388 fältpräster fastställa såväl 

avgångsår som avgångsorsak. Som sagts ovan, så var det 82 av dem som dog medan de fortfa-

rande var i tjänst, och häri har inte medräknats de tre ovannämnda, som i detta kapitel har de-

finierats som att de blivit kyrkoherdar. 

Det var också elva fältpräster som begärde avsked, utan att ha någon fast tjänst. En av 

dem, Johan Mauritz Holmqvist vid Livregementet till häst, kom dock senare att bli kyrkoherde 

i Mora. För de övriga tio kan man med relativt stor säkerhet uttala sig om att de sedan dog, 

utan att ha fått någon fast tjänst. Mestadels var de i tämligen hög ålder vid avskedet. 

Då det gäller de två fältpräster som så att säga finns med två gånger, så har de räknats 

som tillhöriga Södermanlands regemente, men vid undersökningen av tjänstetid så har deras 

totala tjänstetid som ordinarie fältpräster inklusive tiden som bataljonspredikant vid Närke-

Värmlands respektive Västmanlands regementen medräknats. Däremot räknas inte Jakob Fab-

ricius tid som extraordinarie vid Artilleriregementet, och inte heller Georg Gottlob Löhrs tid 

som regementspastor vid Husarregementet. Den här avgränsningen kan diskuteras, men jag har 

valt att endast räkna tid inom undersökningens avgränsningar. I annat fall, så kunde man ställa 

ifråga t.ex. Georg Bånge vid Älvsborgs regemente som blev varvspredikant i Göteborg och 

kanske t.o.m. Johan Ahlberg vid Livgardet som tjänstgjorde som amiralitetspastor i Stockholm. 

Födelseår har inte gått att fastställa för 46 av fältprästerna i studien. I några fall bland de 

342 för vilka det varit möjligt, så kan födelseåret skifta ett år åt någondera hållet – det kan t.ex. 

handla om att åldern, men inte födelseåret, angivits i församlingens dödbok. 

 

4.2 Tid i tjänst 

Om det vore en framgångsrik strategi i karriärhänseende att bli fältpräst, så krävdes det att det 

inte skulle vara alltför många år som ägnades åt den tjänsten. Det är därför viktigt att under-

söka hur lång tjänstetid som fordrades förrän fältprästen med framgång sökte en annan tjänst. 

De individuella skillnaderna härvidlag är mycket stora. I ett par fall lyckades det fältpräs-

ten att få ett pastorat inom mindre än ett år, och i fyra fall så dog fältprästen samma år som han 

tillträdde sin tjänst. Å andra sidan tjänstgjorde Olof Petraeus vid Dalregementet i 42 år som 

ordinarie bataljonspredikant och regementspastor. Till slut, vid 77 års ålder, begärde han av-

sked efter en ackordsuppgörelse. 

Över huvud taget är det ganska ofta tragiska historier bland dem, för vilka det uppenbart 

inte hade varit en framgångsrik strategi att bli fältpräst. Av de tio som tillbragte längst tid i or-
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dinarie tjänst som fältpräst, mer än 25 år, var det endast tre som sedan fick civila tjänster, de 

övriga dog eller fick avsked. Totalt fem av dessa sju var för övrigt fyllda minst 70 år. 

Endast en präst blev kyrkoherde efter mer än 30 år som ordinarie fältpräst. Det var Pet-

ter Rizelius vid Närke-Värmlands regemente, som efter totalt 32 år blev kyrkoherde i Tösse. 

Han var då 62 år gammal. 

Då det gäller dem som kom tillbaka från rysk fångenskap 1722, så var det faktiskt endast 

Christian Georg Notman vid Västmanlands regemente, som gick riktigt lång tid utan att få 

någon annan tjänst. Övriga av dessa blev i någon mening omhändertagna. Tre av sexton blev 

inte kyrkoherdar – utöver Notman, så var det Carl Morin vid Dalregementet, som avled strax 

efter hemkomsten och Petrus Enström vid Norra skånska kavalleriregementet, som såg sig 

nödsakad att begära avsked 1724. Redan 1726 försågs de sista av de övriga tretton med tjänster; 

bland de sista var för övrigt Andreas Westerrman, vars barn adlades och som med fog kan ses 

som ett exempel på en lyckad prästerlig karriär. 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

I diagrammet visas antal tjänsteår för studiens 388 fältpräster. Närmare bestämt: antal 

årskiften som ordinarie fältpräster vid regementen i undersökningen. Tiden i fångenskap (för 

dem det är aktuellt), tretton år, är inte medräknad. För de nio fältpräster som står för ett år, 

alltså ett årsskifte, så innebär det alltså att deras tjänstgöringstid kunnat divergera mellan någon 

månad och upp till nästan två år. Diagrammet visar på tre saker: medianvärdet för tid i tjänst 
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var nio år, antalet tjänsteår var relativt jämnt fördelat per år upp till tolv-tretton år, samt att 

efter tjugo års tjänst, så drar tjänsteåren iväg. 

För de 30 fältpräster med 21 år eller mera i tjänst som fältpräst, så var det endast tretton 

som fick en civil tjänst. Nils Kumlin vid Södermanlands regemente hade tjänstgjort den senare 

halvan av Stora nordiska kriget. 1722 fick han för ett år lämna sin tjänst till Johannes Lindberg 

som kommit tillbaka från fångenskapen. Han blev konsekvent förbigången vid tillsättandet av 

regementspastor, och till slut sökte han en komministertjänst i Stenkvista efter 22 års tjänstgö-

ring och vid 53 års ålder. Kumlin var extrem bland dessa – det fanns visst exempel på de som 

fick goda pastorat efter många år – men bland dem med riktigt många tjänsteår kunde det vara 

slumpens skördar eller levnadslängden som avgjorde antalet tjänsteår. För mindre grupper är 

det därför vanskligt att räkna med genomsnittlig tjänstetid. 

Frågan om antal tjänsteår måste också vägas mot levnadsåldern. Alldenstund prästerna 

kunnat ha andra tjänster före den militära, se ovan 3.4, så var det totala antalet tjänsteår – och 

därmed möjligheterna att få en annan tjänst – större än antalet tjänsteår inom krigsmakten. 

Utslaget på hela grupper av regementen, så är allt detta däremot ovanligt jämnt, vilket vi-

sas i tabell 4.1. Med undantag för värvade i Stockholm och livtrupperna, så är det snarast bris-

ten på olikheter som faller en i ögonen. Det genomsnittliga antalet tjänsteår är anmärkningsvärt 

lika mellan de olika grupperna av regementen, på totalen mindre än ett år. 

Tabell 4.1 Genomsnittlig ålder vid tillträde samt antal tjänsteår  

Grupp av 
regementen 

Antal 
fält- 
präster 

Genom- 
snittsålder 
tillträde 

Genom- 
snitt antal 
tjänsteår 

Antal 
med 
ny tjänst 

Genom- 
snitt antal 
tjänsteår 

Antal 
döda 
el. avsked 

Genom- 
snitt antal 
tjänsteår 

Värvade i 
Stockholm 

49 36,4 7,1 38 4,9 11 10,5 

Värvade i 
landsort 

56 30,8 10,4 39 9,4 17 12,6 

Summa 
värvade 

105 32,9 8,8 77 7,1 28 11,8 

Indelt kavalleri 91 31,6 10,7 69 9,7 22 14,3 

Indelt infanteri 192 32,5 11,0 148 10,3 44 11,9 

Summa 
indelta 

283 32,2 10,9 217 10,1 66 11,9 

Summa totalt 388 32,4 10,3 294 9,3 94 11,9 

Livtrupper 51 35,3 8,0 40 7,5 11 9,6 

Norrl.reg. 50 32,4 10,5 36 10,7 14 10,0 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

Den genomsnittliga tillträdesåldern är beräknad på dem som födelseåret är känt för. 
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Den genomsnittliga levnadsåldern vid tillträdet av en ordinarie fältpräststjänst är mellan 

30,8 och 32,5 år. Den något lägre åldern gäller, typiskt nog, för den grupp av regementen, vär-

vade i landsorten, som hade flest präster med fältpräststjänsten som första missiv. 

Undantaget är, som sagt, de värvade i Stockholm samt livtrupperna. Den genomsnittliga 

levnadsåldern vid tillträdet är där avgjort högre. Förklaringen står att finna i Livgardets organi-

sation. De flesta av prästerna i de här två grupperna var präster vid Livgardet, och där var det 

vanliga ett stort antal extraordinarier och en strikt anciennitet mellan tjänsterna. Fältprästerna 

vid Livgardet hade således redan ett par års tjänstgöring när de blev ordinarie och räknas in i 

undersökningen. Detta spelar också en viktig roll vid uträkningen av antalet tjänsteår. Det är 

lägre för gardets del, men frågan är hur mycket lägre det skulle ha varit om de extraordinarie 

åren räknats in. 

Livdrabantkåren, förbandet med allra högst rang, skiljer sig däremot verkligen. Samtliga 

tolv fältpräster vid drabanterna fick civila tjänster, och de fick det efter i genomsnitt endast 4,4 

år. Även om det statistiska underlaget är tunt, så finns det alla skäl att hävda att det avseende 

antal år som fältpräst var en stark karriärfördel att vara verksam vid Livdrabantkåren. Detta i 

sin tur säger en del om det militär-kyrkliga fältet, att det var som starkast vid just det förband 

som hade högst militär rang. 

Slutanmärkningen för det här kapitlet rör skillnaden mellan de som fick en annan tjänst 

och de som inte fick det, utan begärde avsked eller avled som fältpräster. Det är tydligt att de 

senare hade en längre tjänstgöringstid. Undantaget är regementena i norra Sverige; det är ingen 

stor skillnad det är fråga om, och den beror på några tidiga dödsfall som drar ned den siffran. 

Man kan gott uttrycka det så att det för flertalet fältpräster var en karriärfördel att tjänstgöra i 

krigsmakten, men att det för några blev desto mera fel. För dem som av olika skäl inte kom 

ifråga för kyrkoherdetjänster, så blev tjänstgöringen som fältpräst i stället ett slags inlåsning. 

Också för dem var det militär-kyrkliga fältet starkt, men på ett negativt sätt. 

 

4.3 Goda och knappa pastorat 

Som framgått i det andra kapitlet, så kunde pastorat vara större eller mindre, och framför allt 

mer eller mindre inkomstbringande. I de fall det rörde sig om ett stort pastorat så var de å 

andra sidan förenade med mera arbete. Det hindrar inte att praktiskt taget samtliga prästers 

strävan under frihetstiden var att bli kyrkoherdar i så stora och inkomstbringande pastorat som 

möjligt. Vid en undersökning av det militär-kyrkliga fältet framstår det därför som högst rele-

vant att se till i vilken utsträckning olika förbands fältpräster blev kyrkoherdar, och i så fall hur 
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inkomstbringande de tjänsterna var. I själva verket torde det vara mera intressant än huruvida 

pastoraten vore regala eller ej. 

En sådan undersökning möter dock ett par svåra metodiska problem. Ett första är att be-

stämma vid vilken tidpunkt man ska mäta detta. Jag har i föreliggande undersökning valt präs-

ternas sluttjänster, vilka naturligtvis påverkas av livslängden. Det går att argumentera för att i 

stället välja den direkt nästföljande tjänsten, men också den påverkades av förtida dödsfall, och 

vore långt svårare att kategorisera i de fall prästen inte då blev kyrkoherde. Jag kommer i föl-

jande underkapitel att ta upp övriga tjänster samt dödsfall och avsked, och det viktiga är inte de 

enskilda fältprästerna, utan relationerna mellan grupperna av olika regementen. Därför går det 

att använda sluttjänsterna och få en valid indikation på skillnader bland fältpräster. 

Det andra, och ännu svårare, problemet är att göra en korrekt inkomstklassificering av 

pastoraten, och att bestämma vid vilken tidpunkt en sådan skulle mätas. Det enklaste sättet att 

hantera detta är att använda sig av den pastoratsklassificering som är dokumenterad i Magnus 

Laurentius Ståhls matrikel från 1810.132 Det är självklart inte oproblematiskt, av flera skäl. Ett 

första är att klassificeringarna gjordes på olika sätt i stiften, ett andra är att de gjordes först un-

der den gustavianska tiden, och i förekommande fall hade hunnit omprövas redan till 1810. Ett 

tredje skäl att den inte omfattar de totalt sex berörda pastorat som ligger i nuvarande Finland. 

Skulle det vara fråga om att följa ett enskilt pastorat, så vore Ståhls matrikel helt enkelt inte 

användbar. Då det gäller hela grupper av pastorat ställer sig frågan däremot i en helt annan 

dager. 

Klassificeringen gjordes vid prästmöten, och det är sannolikt att också i de fall det inte 

gjordes en korrekt uppskattning av inkomsterna, så speglade klassificeringen den av stiftets 

prästerskap uppfattade statusen på ett pastorat.133 Av samma skäl är det inte nödvändigt att 

fördjupa sig i markegången för enskilda persedlar, eller förutsättningarna att driva ett lantbruk 

med vinst, i olika delar av landet. Det intressanta vid en bedömning av det militär-kyrkliga fältet 

är vilket symboliskt kapital en grupp av fältpräster hade och hur det visades i tjänstetillsättning-

arna – inte nödvändigtvis vilket kapital i pekuniära termer som kunde skapas efter innehav av 

en viss tjänst. I den mån pastoratsklassifikationen ändrades, så var det på marginalen. Det var 

inte många pastorat som rörde sig, och rörelsen var endast en klass åt ena eller andra hållet. 

Det finns faktiskt skäl att förmoda att pastoratsklassifikationen 1810 – i den mån den hade 

ändrats – var bättre kalibrerad än den första som gjordes, och speglade den uppfattade statusen 

för ett pastorat 40 eller 80 år tidigare tämligen väl. En god indikation på att pastoratsklassifice-

                                                 
132 Ståhl 1810 

133 Norrman 1970, s. 59 ff 
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ringen stämmer ganska väl får man om man följer de fältpräster som bytte från en kyrkoherde-

tjänst till en annan. Exklusive domprostarna rör det sig om sjutton stycken. Fjorton av dessa 

sökte sig till pastorat med en högre klassificering. Av de övriga tre, så flyttar två inom Stock-

holm, vars pastorat stod utanför – eller kanske snarare över – klassificeringen; den tredje, tidi-

gare regementspastorn Jonas Svenonius vid Norra skånska kavalleriregementet, gick från ett 

regalt klass 2-pastorat till ett annat. Dessa byten berörde mest fältpräster från indelta regemen-

ten. Sju var från kavalleriet, sju från indelt infanteri, men bara två från värvade regementen i 

Stockholm och en från värvade regementen i landsorten. 

Då det gäller de finska pastoraten, så har jag valt att följa den klassificering som återfinns 

i Nordisk familjebok, 2:a upplagan 1904-1922. Pastoratsklassificeringen användes avsevärt längre 

tid i Finland, och sedan väl klasserna satts, var obenägenheten att ändra dem stor. Likväl måste 

en reservation göras, att det i dessa fall finns en osäkerhet i resultatet. Det handlar om två pas-

torat (ett i klass 2 och ett i klass 3) för tidigare fältpräster vid Västerbottens regemente, som 

alltså påverkar siffrorna för indelt infanteri och för regementen från norra Sverige.134 Det hand-

lar också om fyra tidigare fältpräster vid olika värvade infanteriregementen (tre i klass 2 och ett 

i klass 3).135 

I undersökningen har domprostarna räknats som kyrkoherdar. De är tre till antalet vad 

avser sluttjänster: Karl Gustav Barkman vid Södermanlands regemente, som efter en lång tid 

som lektor blev domprost i Strängnäs; den i Stettin födde Mattias Otto Ubechel vid Björnbergs 

regemente som blev tysk kyrkoherde i Göteborg och sedan domprost där; Olof Ekebom vid 

Gyllengranats regemente som blev kyrkoherde i det fattiga Ljungby pastorat, men efter bl.a. 

idogt arbete med uppdrag vid prästmöten kom att bli domprost i Göteborg. Dessutom finns 

Johan M. Fant vid Livdrabantkåren; han blev domprost i Västerås direkt efter tjänsten vid dra-

banterna, men kom sedan att byta det mot Leksands utomordentligt inkomstbringande pasto-

rat. Då det gäller Håkan Hellichius vid Konungens eget värvade regemente, så blev han stads-

komminister i Kristianstad, men den tjänsten var förenad med kyrkoherdetjänsten i Nosaby 

som prebende, klassificerat i tredje klassen. Han har här också räknats som kyrkoherde. 

Det viktigaste är självklart hur många som över huvud taget slutade som kyrkoherdar. I 

tabell 4.2 nedan framgår detta, liksom till vilken pastoratsklass. Andelen kyrkoherdar är i relat-

ion till det totala antalet fältpräster, men andelen för varje klass är relaterat till kyrkoherdarna. 

                                                 
134 Christian Herman Carlqvist och Christoffer Roos, se bilaga. 

135 Johan Normarck och Carl Avelan vid Änkedrottningens livregemente samt Fiedrich Wilhelm Pose vid Björnbergs reg. och Johan Fortelin 

vid Gyllengranats reg., se bilaga. 
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Tabell 4.2 Antal och andel kyrkoherdar i olika pastoratsklasser 

Grupp av 
regementen 

Antal 
fält- 
präster 

Antal 
kyrko- 
herdar Procent 

Klass 
1 Procent 

Klass 
2 Procent 

Klass 
3 Procent 

Klass 
4/- Procent 

Värvade i 
Stockholm 49 38 77,55% 28 73,68% 9 23,68% 0 0,00% 1 2,63% 

Värvade i 
landsort 56 38 67,86% 7 18,42% 28 73,68% 2 5,26% 1 2,63% 

Summa 
värvade 105 76 72,38% 35 46,05% 37 48,68% 2 2,63% 2 2,63% 

Indelt 
kavalleri 91 69 75,82% 16 23,19% 40 57,97% 12 17,39% 1 1,45% 

Indelt 
infanteri 192 142 73,96% 30 21,13% 87 61,27% 23 16,20% 2 1,41% 

Summa 
indelta 283 211 74,56% 46 21,80% 127 60,19% 35 16,59% 3 1,42% 

Summa 
totalt 388 287 73,97% 81 28,22% 164 57,14% 37 12,89% 5 1,74% 

Livtrupper 51 41 80,39% 26 63,41% 13 31,71% 0 0,00% 2 4,88% 

Norrl.reg. 50 32 64,00% 7 21,88% 18 56,25% 5 15,63% 2 6,25% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 
Procenten för varje pastoratsklass är relaterat till antalet kyrkoherdar. 

I kolumnen längst till höger återfinns totalt fem pastorat i andra klasser. Det handlar om 

två pastorat i Stockholm, vilka inte klassificerades. Olof Hökerstedt vid Livgardet blev kyrko-

herde först i Hedvig Eleonora och sedan i Katarina samt Justus Chistoffer Hauswolff vid Liv-

regementet till häst blev kyrkoherde först i Riddarolmens och sedan i Klara församlingar. Vi-

dare är det fråga om Isaac Ehrenfried Schinkell vid Sprengtportens regemente, som blev kyr-

koherde på Rügen, men okänt exakt var. I Härnösands stift, slutligen, fanns en fjärde pasto-

ratsklass; till denna kom Zacharias Unaeus vid Västerbottens regemente som blev kyrkoherde i 

Råneå och Jonas Graan vid Jämtlands dragonregemente som blev kyrkoherde i Ramsele. 

Beträffande andel av fältprästerna som slutade som kyrkoherdar visar utfallet att det var 

bland livtrupperna det var vanligast att till slut nå en kyrkoherdetjänst. Kavalleriet var något 

bättre än det indelta infanteriet, som i sin tur har klart högre siffror än det värvade infanteriet. 

Lägst andel kyrkoherdar återfinns bland förbanden från norra Sverige. Det vill säga, att resulta-

tet visar att möjligheten att till slut komma ifråga för en kyrkoherdetjänst i mycket hög grad 

korrelerar med förbandens status eller adelstäthet inom officerskåren. 

I hög grad förstärks det här resultatet av siffrorna för pastoratsklassificeringen. För de 

extrema kategorierna är det då värt att lägga märke till att siffrorna i kolumnerna längst till hö-
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ger för livtrupperna avser pastorat i Stockholm, som snarast ligger över första klassen, medan 

det för förbanden från norra Sverige rör sig om en klass nedanför klass 3. 

Bland undersökningens 287 kyrkoherdar var det faktiskt två som kom att bli avsatta från 

sina kyrkoherdetjänster. De har likväl räknats med ovan. Det är fråga om Asmund Cleverus 

från Västgöta kavalleri. Han var kyrkoherde i Sävared, men blev suspenderad 1770 och avsatt 

från prästämbetet 1771 – ett öde han f.ö. delade med sin fader. Vidare var det Didrik Bånge 

från Västgöta-Dals regemente, som blivit kyrkoherde i Daretorp. Han avsattes 1768, och skil-

des från prästämbetet 1772. Johan Fortelin vid Gyllengranats regemente kom att under några 

år vara suspenderad från sin kyrkoherdetjänst i Sjundeå. För dem alla tre tycks det ha varit 

alkoholism som legat bakom problemen. 

Den andra aspekten, i vilka pastorat kunde uppdelas, var utifrån vem som tillsatte kyrko-

herden. Också den är svår att uttala sig om. Det finns sammanställningar av detta dels i Ståhls 

matrikel, dels i en handskrift i den Westinska samlingen, utan år, men sannolikt från början av 

1700-talet.136 Den senare är något svårbearbetad, men jag har jämfört dessa två med ett fåtal 

stickprov samt för hela nuvarande Härnösands stift. De har då överensstämt ifråga om huru-

vida pastoraten varit regala eller konsistoriella. Likväl ser jag svårigheter med de här samman-

ställningarna – det förekommer fall där prästen enligt generalmönsterrulla eller herdaminne 

sägs ha fått ett pastorat med kunglig fullmakt, men där pastoratet enligt sammanställningarna 

varit konsistoriellt.137 

Med den reservationen utsagd finns det några iakttagelser att göra. Det är väl känt att de 

bästa pastoraten i största utsträckning var regala.138 Det avspeglas också bland fältprästerna. Av 

samtliga pastorat bland dem utgörs 52 % av regala, 42 % av konsistoriella och 5 % av patro-

nella. Bland livtrupperna är det en ännu tydligare fördelning till de regala pastoratens fördel: 85, 

10 resp. 5 %. Hos förbanden närmast Kungl. Maj:t märktes också dess utnämningsmakt mest. 

Inom den enskilt största gruppen av fältpräster, däremot – den vid det indelta infanteriet – så 

är motsvarande siffror 36, 61 resp. 2 %. Bland dem så kom en tydlig majoritet att söka sig till 

konsistoriella pastorat, vilket också säger en hel del om i vilken utsträckning de höll sig inom 

sina stift. 

Om de patronella pastoraten kan tre iakttagelser göras. Den första är att i de två fall en 

fältpräst från livtrupperna fick ett sådant pastorat, så var det placerat i första klassen, medan de 

                                                 
136 Ståhl 1810 samt 

UUB, W 587, Register över regala pastorat 

137 Ett exempel på detta är Samuel Edenius vid Östgöta kavalleriregemente 

138 Se t.ex. sammanställningarna hos Norrman 1970, s. 70 ff 
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patronella pastoraten i allmänhet var de lägst klassificerade.139 Den andra är att ingen av fält-

prästerna vid regementen i norra Sverige fick något sådant, och den tredje att det för det adels-

täta kavalleriets del var relativt flest, 9 %, som av ius patronus utsågs till kyrkoherdar. 

Då jag i det ovanstående talat om pastorat, så har jag menat de enskilda kyrkoherdeut-

nämningarna. Det finns dock en viktig distinktion att göra här. Åtskilliga av fältprästerna kom 

nämligen till samma pastorat, ibland direkt efter varandra. Vissa regala klass 1-pastorat kunde 

bli mer eller mindre vikta för fältpräster. Det mest extrema exemplet jag mött är Stora Mellösa i 

Närke. Mellan åren 1703 och 1827 så upprätthölls kyrkoherdetjänsten oavbrutet av förutva-

rande fältpräster.140 

Sammanfattningsvis, så har den här delstudien på ett tydligt sätt visat hur skillnader inom 

det militära fältet avseende fältprästerna, mycket starkt korrelerade mot skillnader inom det 

kyrkliga fältet, sedan fältprästerna väl blivit kyrkoherdar. 

 

4.4 Övriga tjänster 

Som vi sett ovan, så var det ett mål för de flesta fältpräster att bli kyrkoherdar i så lönsamma 

pastorat som möjligt, och fältpräststjänsten sågs som ett steg på vägen mot detta. För det stora 

flertalet var det också ett framgångsrikt karriärval. Men dels fanns det ett fåtal fältpräster som 

inte riktigt nådde ända fram, utan fick nöja sig med en annan, lägre tjänst; dels fanns det de 

som såg sig nödsakade att söka sig en annan tjänst, men senare hade möjlighet att bli kyrkoher-

dar. Det är dessa två kategorier som det här underkapitlet avhandlar. 

Först som sist ska konstateras det självklara att ingen av dem som kom att gå till en 

tjänst, och sedan ytterligare en, visste vid det första tillfället att de skulle kunna söka sig vidare. 

Det omvända gäller också – åtskilliga av dem som kom att bli kyrkoherdar i klena pastorat 

sökte andra tjänster, och i vissa fall skulle de säkert ha kommit ifråga om de bara levat tillräck-

ligt länge. 

Med detta sagt, så kan vi konstatera att frågan om de övriga tjänsterna egentligen inte är 

av avgörande betydelse för undersökningens syfte. Det handlar också om relativt få fältpräster. 

Endast åtta tidigare fältpräster avled med en fast tjänst, som inte var kyrkoherde. Det är t.o.m. 

färre än de som begärde avsked. Bland kyrkoherdarna var det 21 som haft andra tjänster mellan 

fältpräststjänsten och denna. Det är såpass få att de knappast påverkar resultatet i 4.3.  Av 

                                                 
139 Johan Ahlberg och Anders Malmenius vid Livgardet 

140 Hagström 1897-1901, IV:236 ff 
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dessa 21 var det faktiskt två som fick tre fasta tjänster efter varandra sedan de slutat som fält-

präster.141 

Av de åtta som innehade andra tjänster var fyra komministrar. Det var den i 4.2 nämnde 

Nils Kumlin vid Södermanlands regemente, Isac Moselius vid Östgöta kavalleri, Petter Joachim 

Erdtmann vid Dalregementet samt Nils Busch från Konungens eget värvade regemente. Den 

senare innehade t.o.m. två olika komministraturer efter varandra, först i Hedvig Eleonora och 

sedan i Storkyrkoförsamlingen. Komministertjänster i Stockholm ansågs som bättre, fast slit-

sammare tjänster, och fick t.ex. rätt till dubbel tjänsteårsberäkning.142 Egentligen borde Busch 

under sina dryga 30 år i Stockholm också ha kunnat komma ifråga för en kyrkoherdetjänst. 

De fyra övriga fältprästerna som slutade på andra tjänster var Olof Westman vid Söder-

manlands regemente som blev domkyrkosyssloman. Detta var en karriärtjänst, och Westman 

hade sannolikt blivit kyrkoherde om han inte hade dött redan inom två år. Vidare var det Jacob 

Fabricius vid Dalregementet. Han hade faktiskt sökt sig bort från en ordinarie tjänst för att bli 

extraordinarie bataljonspredikant vid Artilleriregementet, varefter han fick fullmakt på en tjänst 

som amiralitetspredikant i Karlskrona; han avled dock kort därefter. Mest känd för eftervärlden 

är Fabricius för sitt korta, men synbarligen lyckliga, äktenskap med Hedvig Charlotta Norden-

flycht. Slutligen var det två lärare. Det var Mattias Smaraeus vid Hälsinge regemente, som blev 

konrektor och sedan rektor vid Gävle skola, samt Bernhard Ask vid Västerbottens regemente, 

som blev skolmästare i Lycksele och bl.a. psalmförfattare på samiska. Den här korta genom-

gången ska visa att det i just dessa fall mycket väl kunde ha funnits speciella bevekelsegrunder, 

som gör jämförelser med övriga fältpräster mindre relevanta. 

Då det är fråga om dem som väl blev kyrkoherdar till slut, så var åtta komministrar.143 I 

vanlig församlingstjänst kom också Samuel Godenius vid Västmanlands regemente, som läm-

nade tjänsten för att bli sin faders adjunkt. Bland övriga märks Peter Wilhelm Litzenius vid 

Östgöta infanteri, som blev konsistorienotarie, samt fyra lärare.144 

En speciell grupp var de som bytte en militärprästtjänst mot en annan, utöver Jacob Fab-

ricius. Det handlade om Erik Magnus Wallerius och Johan Modin som bytte från Närke-

Värmlands respektive Västmanlands regementen till Södermanlands regemente samt Johan 

                                                 
141 Det handlar om Nils Sundius och Peter Staaf, bägge vid Jämtlands dragonregemente. Sundius blev komminister först i Gävle, sedan i 

Stockholm innan han återvände till Härnösands stift och blev kyrkoherde i Nora. Staaf blev rektor vid Frösö skola, sedan kyrkoherde i Skön 

innan han slutade som kyrkoherde i Sunne, Jämtland. 

142 Norrman 1986, s. 15 

143 Daniel Pettersson vid Kronobergarna, Erik Kiörsner och Anders Gottmark vid Dalregementet, Severin Wallin vid Älvsborgs, Daniel Nohr-

borg vid Västmanlands, Christian Herman Carlqvist vid Västerbottens samt Carl Sundberg vid Kalmar regemente, slutligen den redan nämnde 

Nils Sundius vid Jämtlands dragonregemente.  

144 Nils Stenhammar vid Östgöta kavalleri, Gabriel Höök vid Kronobergs reg. samt Peter Staaf och Per Olov Sundberg vid Jämtlands dragon-

regemente. 
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Gottlob Löhr som bytte från Gyllengranats regemente till Husarregementet. I alla tre fallen 

handlar det om att de gick från bataljonspredikanter till regementspastorer, och att de dessu-

tom återvände till en hembygd. Georg Bånge vid Älvsborgs regemente blev varvspredikant i 

Göteborg, vilket var en tjänst inom flottan, men som så ofta med de tjänsterna i ett gränsland 

mot det civila. 

Slutligen var det tre fältpräster som fick fasta tjänster vid hovet, före det att de blev kyr-

koherdar. Det är dessa som mycket tydligt avviker från det övriga mönstret. De var nämligen 

samtliga präster vid Livdrabantkåren.145 Inte i något fall av de övriga uppräknade prästerna, så 

hörde de till vare sig livtrupperna eller de värvade i Stockholm. Bland de som slutade på en 

annan tjänst än kyrkoherde, så hörde sex till indelta infanteriregementen, en till kavalleriet och 

en till det värvade infanteriet. Bland de, förutom hovtjänsterna, som hade en annan tjänst före 

kyrkoherdetjänsten, så var sexton från det indelta infanteriet, en från kavalleri och en från vär-

vat infanteri. 

Fastän med ett mycket litet statistiskt underlag, så ser vi ånyo en bekräftelse på egenheter 

i det militär-kyrkliga fältet. Livdrabantkåren är också beträffande dessa tjänster helt avvikande, 

och visar en påtaglig närhet till höga sociala strata i såväl det militära som det kyrkliga fältet; att 

fälten faktiskt sammanfaller ifråga om intern struktur. 

 

4.5 De som dog eller begärde avsked 

Som framgått ovan så var det inte för alla en framgångsrik karriärväg att bli fältpräst. Det fanns 

också en uppenbar risk att s.a.s. komma bort från konsistoriernas synfält, och då var det lätt att 

åren bara gick. Till slut var fältprästen i den åldern att han antingen avled eller såg sig nödsakad 

att begära avsked. 

Det kan visst också tänkas att för en del var tjänsten försedd med en visserligen låg, men 

ändå tillräcklig lön, och så länge det var fred hade fältprästen vid ett indelt regemente mycket 

litet att göra. Om man då inte hade några högre ambitioner, eller någon familj att försörja, så 

kunde ett kvarstannande i tjänsten visst vara en möjlighet. I sin vers skrev Peter Tugurin: ”bör-

dan är väl icke tung, men jag är ej mera ung”.146 Symptomatiskt nog såg sig Tugurin ha möjlig-

het att gifta sig först sedan han fått en kyrkoherdetjänst. Det fanns också exempel på att en 

präst med privatförmögenhet, men dålig hälsa, kunde se fältpräststjänsten som ett bra kom-

plement. Just detta var tydligen fallet med Lars Samuel Silvenius vid Västgöta kavalleri, som var 

                                                 
145 Olof Stiernman, Lars Tunelius och Ulrik Voltemat. 

146 Noreen 1911, s. 652 
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fältpräst under fjorton år, men under kriget i Finland fick sin hälsa slutgiltigt förstörd, och var 

tvungen att begära avsked.147 

Då fältprästen själv låtit åren bara gå, så var det till slut regementschefen som var 

tvungen att agera. Överste Mörner vid Östgöta infanteri såg sig till slut föranlåten att skriva till 

krigskollegium om sin bataljonspredikant, Pehr Follenius, att han måtte bli avskedad: ”som till 

embets sysslans förrättande skal wara aldeles oskicklig […] och för dess stora torftighet i 

Krigsmanshuset ell. något Cronohospital intagen”. Mörner hade också förankrat detta hos 

domkapitlet i Linköping, och där hade man tydligen t.o.m. tagit i övervägande att missivera en 

adjunkt till tjänsten, men funnit att lönen var alldeles för låg för att bära detta. Kungl. Maj:ts 

resolution blev att Follenius skulle få avsked, men få uppbära halv lön av vid regementet be-

sparda medel, så länge han levde.148 ”Besparda medel” var räntor (d.v.s. lön från jordskatter) 

för vakanta tjänster, och det här var ett sätt att tillerkänna någon ett slags pension. Follenius 

levde sedan i nio år på den inkomsten. 

Ett annat slag av pension utgjorde ackorden. Det var fråga om att innehavaren av en 

tjänst inom krigsmakten helt enkelt sålde tjänsten, eller rättare sagt rätten till dess lön, till sin 

efterträdare. Denne var då tvungen att betala en betydande summa för att få fullmakt på tjäns-

ten. Den tidigare tjänsteinnehavaren fick pengarna att leva på under resten av sitt liv.149 Ack-

ordssystemet var givetvis ifrågasatt, och förbjöds gång efter annan, men tolererades samtidigt 

av högsta vederbörande och fick 1757 en reglementerad form. Jag har endast funnit ett fall 

bland fältprästernas avsked på att ackord använts. Det var den ovannämnde Olof Petreaus vid 

Dalregementet.150 

För dem som inte gick till någon annan tjänst var dock det allra vanligaste, att de gång på 

gång tillskrivit regeringen och sina domkapitel och begärt att få komma på förslag till än den 

ena än den andra kyrkoherdetjänsten. Matern Pfeiffer hade fältpräststjänster vid Upplands re-

gemente i 35 år, och var alltså en av dem som tjänstgjorde allra längst tid. Tre år före sin död 

fick han avsked och fick då faktiskt behålla hela lönen till sin död, men före det återkom han 

ständigt med ansökningar. Vid ett av dessa tillfällen fick han t.o.m. regementets åtta högsta 

officerare (däribland Ulrik Voltemats far) att skriva under ett bestyrkande av Pfeiffers förtjäns-

ter och olika lidanden under kriget 1741-1743.151 Ändå lyckades det honom inte att komma 

ifråga för en kyrkoherdetjänst. 

                                                 
147 Kocken 1948, s. 160 

148 RA, Skrivelser till Kung. Maj:t från Krigskollegium, 13 september 1749. 

149 Wirilander 1964, s. 242 ff 

150 Dalregementet, s. 476 

151 RA, Regementsprästers ansökningar och suppliker, Pfeiffer 
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Det är med andra ord relevant att jämföra regementen i avseende på hur många av deras 

fältpräster som kvarstod i tjänst till död eller avsked. Det framgår i tabell 4.3. Där är inte Johan 

Mauritz Holmqvist vid Livregementet till häst medräknad. Ett par år efter avskedet kom han 

att tillträda kyrkoherdetjänsten i Mora. Däremot Lars Forbus vid Västerbottens regemente; han 

begärde inte avsked, utan han är den ende fältprästen som faktiskt blev avskedad. För att citera 

generalmönsterrullan: ”Bataillonsprästen Lars Forbus är, för dess motvillighet och försum-

melse öfwer Permissionstiden at sig wid Regementet inställa, den 25 Junii 1755 utur Rullan 

utstruken”.152 Vart Forbus sedan tog vägen är osäkert; sista livstecknet jag upptäckt är från när 

han 1763 direkt till Kungl. Maj:t ansökte om tjänsten som legationspredikant i Konstan-

tinopel.153 

Tabell 4.3 Antal och andel döda och avskedade 

Grupp av 
regementen 

Antal 
fältpräster Döda Procent Avsked Procent 

Värvade i 
Stockholm 49 10 20,41% 1 2,04% 

Värvade i 
landsort 56 16 28,57% 1 1,79% 

Summa 
värvade 105 26 24,76% 2 1,90% 

Indelt 
kavalleri 91 18 19,78% 3 3,30% 

Indelt 
infanteri 192 38 19,79% 6 3,13% 

Summa 
indelta 283 56 19,79% 9 3,18% 

Summa 
totalt 388 82 21,13% 11 2,84% 

Livtrupper 51 10 19,61% 0 0,00% 

Norrl.reg. 50 12 24,00% 2 4,00% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

Av tabellen framgår att det råder en väldig jämnhet mellan de flesta regementen i det här 

avseendet. Det finns egentligen bara två särskilda iakttagelser att göra. Det ena är att det bland 

livtrupperna inte förekom ett enda fall av att en fältpräst måst begära avsked, fast det skulle 

mycket väl kunna vara ett utslag av att företeelsen som sådan var ovanlig och faktiskt inte be-

rörde mer än vart tredje regemente över huvud taget (samt i och för sig att jag definierat bort 

                                                 
152 KrA, GMR, Västerbottens regemente, 1768 

153 RA, Regementsprästers ansökningar och suppliker, Forbus. Forbus förtiger där skälet till sitt avsked; inte heller förekommer han i Uppsala 

domkapitels handlingar om legationspräster 
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Holmqvist). Det andra är att fältprästerna vid regementen i norra Sverige hade något flera som 

dog som fältpräster och att de värvade regementena i landsorten hade klart högre siffror beträf-

fande dessa. Detta är en indikation på att karriären faktiskt gick litet motigare vid de här för-

banden, och det är just de regementen som hade låg rang och få adliga officerare. 

Bland de döda i tabellen ovan återfinns också fyra fältpräster som faktiskt stupade i fält. 

Det handlade om Anders Carelius vid Södermanlands regemente och Olof Mellin vid Väster-

bottens regemente. Dessa stupade bägge under det olyckliga slaget vid Villmanstrand 1741. 

Fältprosten Johan Dahlgren, regementspastor vid Närke-Värmlands regemente, stupade också 

under Hattarnas krig, men året därpå och under övning (det var en kanon som antagligen lad-

dats felaktigt). Under Pommerska kriget slutligen stupade Zacharias Colliander vid Kronobergs 

regemente vid Wolgast 1762. 

Jämfört med Stora nordiska kriget, så framstår faktiskt frihetstidens båda krig som av-

gjort dödligare när man ser till de direkta krigshandlingarna. Enligt B.A. Ennes skulle faktiskt 

inga präster ha blivit dödsskjutna i fält under Karl XII:s krig, även om det såklart var åtskilliga 

som sedan dog av umbäranden under fångenskapen.154 

 

4.6 Prostutnämningar, riksdagar och prästmöten 

Inflytande i det kyrkliga fältet var inte bara en fråga om vilken tjänst som innehades, om pasto-

ratet var förenat med goda inkomster. Sedan man väl blivit kyrkoherde kunde prästen sträva 

efter andra nådevedermälen. 

Det viktigaste, och vanligaste, var att bli prost. Kontrakts- eller häradsprosten utsågs av 

biskopen och hade en rad uppgifter som i någon mån gav dem en överordnad ställning över 

andra kyrkoherdar. Det var också förenat med vissa inkomster. Det var också fullt möjligt att 

bli prost över eget pastorat, eller endast som en hederstitel. Nedan kommer jag att samman-

räkna prostar, kontraktsprostar och vice kontraktsprostar. Anledningen är att det för en del 

herdaminnen är osäkert vilken typ av prosttjänst som avses. Däremot torde det gå att lita på att 

själva faktum huruvida en kyrkoherde utnämnts till prost framgår av samtliga herdaminnen. 

Vidare förekom det att äldre kyrkoherdar lämnade uppdraget som kontraktsprost, men natur-

ligtvis behöll titeln. 

Under frihetstiden var uppdraget som riksdagsman särdeles viktigt. Det var fråga om att 

stiftets prästerskap valde sina representanter. Det hände att komministrarna fick utse en riks-

dagsman, men det var ovanligt.155 Bland de kyrkoherdar som valdes till riksdagsmän var präst-

                                                 
154 Ennes 1818, det opaginerade företalet 

155 Normann 1952, s. 105 
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söner i majoritet.156 Detta kan tolkas som att det var ett uppdrag som var prestigefullt och 

krävde kontakter. Totalt i landet, inklusive Finland, utsågs ett femtiotal representanter till varje 

riksdag.157 Att skicka deltagare till riksdagen var dubbelbottnat för stiftens prästerskap. Å ena 

sidan var det förenat med kostnader, eftersom ledamöterna skulle förses med underhållspen-

ningar, å andra sidan gavs möjlighet att påverka.158 Det fanns t.o.m. exempel på att krigsclere-

siet under Pommerska kriget skickade en riksdagsman.159 

Teologie doktor var framför allt en hederstitel, sällan något man blev efter akademiska 

prov. Det var dock självklart ett tecken på en hög utbildning. Prästmöten hölls i varje stift, och 

att av biskopen få förtroendet att vara preses, eller predika eller opponera på den framlagda 

prästmötesavhandlingen var allt tecken på en högre kompetens och att man hade stiftschefens 

bevågenhet. 

Efter detta kan vi ge oss i kast med förhållandena i dessa avseenden för fältprästerna, ta-

bell 4.4. 

Tabell 4.4 Antal och andel som blivit prostar, riksdagsmän, teologie doktorer samt haft uppdrag vid 
prästmöten 

Grupp av 
regementen 

Antal 
kyrko- 
herdar Prost Procent Riksdag Procent Doktor Procent Prästmöte Procent 

Värvade i 
Stockholm 38 25 65,79% 9 23,68% 7 18,42% 14 36,84% 

Värvade i 
landsort 38 18 47,37% 2 5,26% 3 7,89% 16 42,11% 

Summa 
värvade 76 43 56,58% 11 14,47% 10 13,16% 30 39,47% 

Indelt kaval-
leri 69 32 46,38% 10 14,49% 5 7,25% 32 46,38% 

Indelt infan-
teri 142 69 48,59% 15 10,56% 5 3,52% 63 44,37% 

Summa 
indelta 211 101 47,87% 25 11,85% 10 4,74% 95 45,02% 

Summa totalt 287 144 50,17% 36 12,54% 20 6,97% 125 43,55% 

Livtrupper 41 26 63,41% 9 21,95% 7 17,07% 17 41,46% 

Norrl.reg. 32 14 43,75% 2 6,25% 1 3,13% 16 50,00% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

Då det gäller prostarna, ser vi återigen det välbekanta mönstret med en stark överrepre-

sentation av fältpräster från förband med hög status. Överhuvudtaget, så är det anmärknings-

                                                 
156 Carlsson 1973, s. 202 

157 Normann 1952, s. 297 

158 Normann 1952, s. 84 f 

159 Lundqvist 1928-69, II:142. Det var en extraordinarie bataljonspredikant vid Livregementet till häst, Johan Breding. 
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värt att totalt sett över hälften av de fältpräster som blev kyrkoherdar också blev prostar. Det 

visar tydligt att fältprästerna när de blivit kyrkoherdar sannolikt uppfattades som högre utbil-

dade, med starkare släktband till övriga präster och med en tydlig auktoritet. Efter detta konsta-

terande, så ser vi att fördelningen mellan de olika grupperna av förband är mycket jämn; det 

skiljer inte mer än två procentenheter mellan indelt kavalleri och infanteri, och med de värvade 

regementenas i landsorten fältpräster däremellan. Fältprästerna vid regementen i norra Sverige 

befinner sig något lägre, men inte mera än som kan förklaras som en statistisk normalvariation. 

Detta gäller dock inte för fältprästerna vid värvade regementen i Stockholm eller för livtrup-

perna. Såväl Livgardet som Artilleriregementet som Livregementet till häst har över hälften av 

sina kyrkoherdar som prostar, och i vanlig ordning framstår Livdrabantkåren som en extrem; 

tio av tolv fältpräster vid kåren blev prostar. 

Riksdagsuppdragen var avgjort exklusivare, vilket ses av antalet berörda. Här finns också 

en större spännvidd mellan förbanden. I det här fallet är det avgjort lägre för prästerna som 

varit verksamma vid regementen i norra Sverige. Förklaringen är antagligen enkel: De stift som 

låg längre från huvudstaden skickade relativt sett färre riksdagsmän av krassa, pekuniära skäl. 

Detta bör ha fått ett genomslag för präster från dessa förband. Att det var t.o.m. ännu lägre för 

prästerna från det värvade garnisonsinfanteriet, är däremot spännande. Troligen ser vi här ett 

utslag av att dessa präster hade en relativt lägre status, och svårare att göra sig gällande då man 

ute i stiften valde riksdagsmän. Observera att vi då talar relativt övriga fältpräster; sannolikt var 

också dessa överrepresenterade för de här uppdragen om man jämför med kyrkoherdar i all-

mänhet. Ser vi till högstatusförbanden, värvade i Stockholm och livtrupperna, så är det ännu en 

gång tydligt att vi har att göra med en grupp av präster som är extremt starka inom det kyrkliga 

fältet – mer än var femte av dessa fältpräster blir så småningom riksdagsmän. 

Ännu färre var det som kom ifråga att bli teologie doktorer. Här har endast de medräk-

nats som blev detta efter det att de slutat som fältpräster, men som vi såg i kapitel 3.3, så var 

det tre som blivit promoverade till detta under Pommerska kriget. Ytterligare två fältpräster 

hade faktiskt promoverats till teologie doktorer redan före sin tjänstgöringstid. Det handlar om 

Carl Papke och Johan Lindegren, bägge vid Livdrabantkåren, som blivit detta vid varsitt tyskt 

universitet, Halle respektive Göttingen. 

Ser vi till ettvart regemente för sig, så är det väldigt tydligt hur ovanlig den här hedersbe-

visningen var. Det är endast i två förband, som det är mer än en förutvarande fältpräst som 

kommit ifråga; medräknas de från Pommerska kriget blir det tre – det tredje är då Livgardet. 

Västmanlands regementes förutvarande fältpräster hade inte mindre än totalt tre teologie dok-

torer i sina led, förutom Bohnsack var det Aron Westén och Daniel Nohrborg. Jag tror dock 
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inte att några tydliga slutsatser kan dras av just detta. Siffrorna i tabellen är däremot tydliga i att 

teologie doktor var vanligare bland de som varit fältpräster vid förband med högre status, och 

troligen också vanligare bland kyrkoherdar med en viss geografisk närhet till universitetsstäder. 

Det skulle förklara den låga siffran för Norrland och den relativt högre för garnisonsinfanteriet. 

Beträffande ett förband går det dock att dra långtgående slutsatser. Livdrabantkårens 

fältpräster var tolv till antalet; två var doktorer redan före tjänsten, en blev det under tjänsten, 

och fem blev det efter tjänsten. Medan det för de andra förbanden kan ses som en företeelse 

som möjligen kom ifråga för någon enstaka individ, så var det bland drabanternas präster två 

tredjedelar som var eller blev promoverade teologie doktorer. 

Då det gäller prästmöten, slutligen, så uppträder något mycket intressant. Samtidigt som 

det är relativt vanligt och berör nästan lika många tidigare fältpräster som prostvärdigheten, 

och därmed kan anses ha en hög grad av statistisk reliabilitet, så ser vi snarast att mönstret är 

det omvända mot tidigare. Relativt sett färre av fältprästerna från de värvade förbanden i 

Stockholm kom ifråga för detta. Nu är endast uppdrag vid prästmötena medräknade efter det 

att fältprästen blivit kyrkoherde. Sammanlagt fjorton fältpräster hade sådana uppdrag redan 

under tiden som fältpräster – som nämnts ovan togs de skånska kavalleriregementenas präster i 

anspråk för detta, likaså vid Södermanlands regemente var det mer än en engångsföreteelse, 

vilket var fallet vid övriga förband. Om man medräknar dessa blir dock skillnaderna snarast 

ännu mer accentuerade. 

Den möjliga förklaring som jag ser, ligger i just detta att såpass många skrev en prästmö-

tesavhandling redan före tillträdet som kyrkoherde. Att skriva och försvara en prästmötesav-

handling tog mycket tid och kraft i anspråk, och gjordes oftast före det att kyrkoherden blev 

prost. Det var ett sätt att visa framfötterna. Tidigare fältpräster vid förband med högre status 

behövde inte detta – de var redan i stor utsträckning förbi det skedet. En studie av de olika 

uppdragen vid prästmöten och hur de förhöll sig till prästkarriärerna skulle möjligen kunna ge 

vidare svar på detta. 

Frågan om uppdrag på prästmöten vederlägger inte den slutsats som kan dras ifråga om 

helheten, nämligen att de tidigare fältprästerna vid förband med hög status och många adels-

män i officerskårerna gjorde en tydligare kyrklig karriär. 

 

4.7 Biskopsförslag och adelskap 

Det allra framgångsrikaste sättet att göra en kyrklig karriär, var att till slut bli biskop. Som ut-

vecklats flera gånger i det ovanstående var adelskap ett kvitto på den högsta samhälleliga pre-

stigen och något som var förbehållet den absoluta eliten. Det är därför meningsfullt att när-
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mare studera dessa två företeelser ifråga om fältpräster. Däremot handlar det om endast ett 

fåtal individer, så några statistiska sammanställningar är inte aktuella. 

Ingen av de 388 fältprästerna blev biskop, även om det beträffande Carl Papke sannolikt 

endast handlade om faktum att han avled redan vid 43 års ålder – annars hade han nog i likhet 

med sin far och farfar blivit detta. Däremot kom han, fastän alltså i relativt unga år, på förslag 

till biskop i Kalmar 1764. De övriga fyra som kom på förslag till biskop gjorde det under den 

gustavianska tiden. Det handlar om Johan Christoph Stricker och Johan M Fant – liksom 

Papke hade de varit fältpräster vid Livdrabantkåren. Stricker kom även han på förslag till Kal-

mar 1789 och Fant var på förslag flera gånger: till Karlstad, Härnösand, Visby och Västerås. De 

övriga två tidigare fältprästerna som kom på förslag till biskop var Olof Ekebom vid, seder-

mera, Gyllengranats regemente och Karl Gustav Barkman vid Södermanlands regemente. De 

hade bägge slutligen blivit domprostar i Göteborg och Strängnäs, och kom att vara på förslag 

till respektive biskopsstol vid en relativt hög ålder; bägge var en bit över sextio år, och avled 

inom fyra år efter biskopsvalet. 

Det handlar således endast om fem förutvarande fältpräster, med det går knappast att 

komma förbi att tre av dem hade varit fältpräster just vid Livdrabantkåren. Faktum är att det 

närapå finns en poäng i att klä det i procenttal. Vid Livdrabantkåren kom alltså 25 % av fält-

prästerna så småningom på förslag till biskop, vid övriga regementen gällde detta för ca en halv 

procent. Därmed framstår drabanterna som ett väldigt tydligt karriärförband för fältprästerna. 

Den präst som blev antagen dit hade med all sannolikhet en god kyrklig karriär att vänta. Sett i 

ljuset av detta, framstår det som begripligt t.o.m. att en kyrkoherde i stället kunde försöka få 

tjänst som extraordinarie pastor vid Livdrabanterna.160 

Som framgått ovan, så var det två av fältprästerna som själva var adelsmän, Ulrik Volte-

mat vid Livdrabantkåren och Axel Eric Bröms Liljestråle vid Närke-Värmlands regemente. 

Voltemats far adlades 1717, några år före det att Ulrik Voltemat föddes. Liljestråle adlades 1756 

för faderns förtjänster.  

Då det gäller fältprästers barn, så förekommer det i två fall att de har adlats för faderns 

förtjänster. Det handlar om Justus Christoffer Hauswolff vid Livregementet till häst, vars barn 

adlades von Hauswolff 1756 samt om Olof Stiernman vid Livdrabantkåren, vars barn adlades 

von Stierneman 1760. Självklart var detta lång tid efter att de gått vidare till andra tjänster och 

utan ett direkt samband med fältpräststjänsten. I Hauswolffs fall, så var det fråga om hans 

idoga arbete i riksdagen och dess sekreta utskott; i Stiernmans fall hans verksamhet som hov-

                                                 
160 Riksarkivet, RA, Regementsprästers anökningar och suppliker, Lönberg.  Johan Lönberg, kyrkoherde vid Barnhusförsamlingen i Stockholm 

ansökte 1755 om extraordinariebefattningen, sedan Johan Lindegren efterträtt Carl Papke som ordinarie. 
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predikant. Det säger ändå en del om det militär-kyrkliga fältet. I de två fall det förekomer, att 

fältprästerna sedan gjort en så oerhört god karriär, så är det fråga om tidigare fältpräster vid 

Livdrabantkåren och Livregementet till häst. 

I ytterligare fem fall har det förekommit att fältprästers barn blivit adlade, men då för 

egna förtjänster. Det är fråga om Andreas Westermans vid Livgardet söner, som 1768 adlades 

Liljencrantz. De kom för övrigt senare att upphöjas i grevligt respektive friherrligt stånd. 1772 

kom sönerna till Petrus Almqvist vid Sprengtportens regemente att adlas Almfelt; som subal-

ternofficerare hade de bägge haft en aktiv roll i Stralsund vid Gustaf III:s statskupp. Axel Johan 

Lindbloms vid Östgöta kavalleriregemente ene son adlades Liljenstolpe 1788; f.ö. blev den 

andre sonen ärkebiskop, och hans söner i sin tur adlades Lindensköld. Peter Bergvall, batal-

jonspredikant vid Jönköpings regemente, hade en son som 1808 adlades Wasastjerna. Slutligen 

var det regementspastorn vid Smålands kavalleriregemente, Magnus Constantin Pontin. En av 

hans söner blev arkiater, livläkare, åt Carl XIII och adlades af Pontin 1817. Till detta kommer 

att Ulrik Voltemats son så småningom upphöjdes i friherrligt stånd.161 

Dessa senare fall säger såklart något om att just dessa fältpräster i sannolikt högre grad 

haft möjlighet att erbjuda goda förutsättningar för sina barn. På det hela taget ska man dock 

vara försiktig i att övertolka resultatet – det är trots allt frågan om att sönerna själva gjorde sina 

karriärer. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att för såväl biskopsförslag som för adelskap, så 

finns en mycket tydlig överrepresentation från framför allt Livdrabantkåren. Fältprästernas 

karriärer visar här en tydlig överensstämmelse med vad som gällde inom krigsmakten; det mili-

tär-kyrkliga fältet bestämdes i allt väsentligt av det militära inslaget. 

5 Geografisk mobilitet 

5.1 Studiens utfall 

En av de förmåner som var allra tydligast för fältprästernas civila karriärer var möjligheten att 

söka regala pastorat över hela riket, obundna av stiftsband. Det är tydligt att detta upplevdes 

vara något eftersträvansvärt. Också för eftervärlden, i den kyrkohistoriska litteraturen, framstår 

detta som en stark förmån som flera gärna ville komma i åtnjutande av. Till exempel hävdar 

Ragnar Norrman att ärkestiftets präster, framför allt på grund av sin närhet till huvudstaden, 

upplevde en stark konkurrens om tjänsterna från fältpräster.162 

                                                 
161 Elgenstierna 1925-36, passim (resp. ätt som uppslagsord) 

162 Norrman 1970, s. 137 
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Frågan är då i vilken omfattning detta rent faktiskt kom att utnyttjas. Ännu viktigare är 

om förmånen utnyttjades i lika stor utsträckning av fältpräster vid krigsmaktens alla förband 

eller om det förelåg signifikanta skillnader, och om de skillnaderna i så fall korrelerade till hur 

olika förband rekryterades eller vilken rang de hade. Skulle fältprästerna ha utnyttjat denna 

förmån oberoende av detta, så skulle de rimligen ha fått kyrkoherdetjänster oberoende av 

stiftsband i ungefärligen lika stor utsträckning. 

Svårigheten med att utreda detta ligger väsentligen i att identifiera en korrekt korpus. Se-

dan det väl är gjort, så är det relativt enkelt att hitta biografiska uppgifter. I de fall fältprästerna 

blev kyrkoherdar, så är ju frågan om pastoratens stiftstillhörighet något som ger sig självt. Den 

enda osäkerheten som kan vidlåda detta är huruvida ett pastorat verkligen varit regalt. Frågan 

har behandlats ovan i kapitel 4.3 och här kommer den inte vidare att bearbetas. 

Av studiens 388 fältpräster var det, som sagts ovan, 287 som till slut utsågs till kyrkoher-

dar, inklusive de tre som dog före tillträdet samt tre (fyra) domprostar. Därtill kom åtta övriga 

tjänsteinnehavare: fyra komministrar, två lärare, en domkyrkosyssloman och en amiralitetspre-

dikant. För majoriteten av dessa 295 fältpräster är källäget tillfredsställande, d.v.s. herdamin-

nena nämner oftast – men inte alltid – födelseorten. 

Även för det övriga knappa hundratalet fältpräster går det ofta att finna biografiska data, 

som nämner födelseorten. Utöver andra biografiska verk, så kan man t.ex. ur universitetsma-

triklar utläsa studentens geografiska ursprung. Allt tillsammantaget har det gått att för 363 av 

fältprästerna få fram födelseorten, eller rättare sagt, födelsestiftet. Se tabell 5.1. 

Det optimala vid en undersökning av i vilken utsträckning fältpräster kom att bryta sina 

stiftsband hade såklart varit att konsekvent kunna utgå från prästvigningsstiften. Det har inte 

bedömts vara arbetsekonomiskt möjligt. För flertalet herdaminnen gäller att prästvigningsstif-

ten sällan nämns explicit; i flertalet fall har det för läsaren kunnat förutsättas att det varit det-

samma som det stift prästen fötts och fått samtliga sina tjänster i. Visserligen kan man ofta av 

det första missivet utläsa vilket stift det varit fråga om, och herdaminnesförfattare nämner ofta 

de fall en kyrkoherde varit prästvigd för ett annat stift, men det finns ändå stora osäkerheter 

som gör att födelsestiftet är att föredra. I de 217 fall prästvigningsstiftet kunnat identifieras, så 

är det bara i ett drygt tiotal fall som det avviker från födelsestiftet, och indigenatsrätten har 

varit stark i Svenska kyrkan.163 Det vill säga, det stift som en präst föddes i, var också det stift 

som han förväntades komma att tjänstgöra i. Ett annat problem är att tre fältpräster i under-

                                                 
163 Norrman 1970, s. 254 f 
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sökningen kom att examineras av fältkonsistorium och prästvigas i Ryssland under Stora nor-

diska kriget.164 

Jag har därför vid utredningen av den geografiska mobiliteten utgått från det stift fält-

prästen fötts i. I fyra fall, där födelseorten varit okänd, har det ändå gått att identifiera prästvig-

ningsstiftet med stor säkerhet.165 I dessa fall har det räknats som utgångspunkt. Detta gäller 

också i fem fall då präster fötts i utlandet, men kommit att prästvigas i Svenska kyrkan.166 

Tabell 5.1 Födelse- och utgångsstift för fältprästerna i undersökningen. 

Stift 

Antal 

födda 

Utgångsstift 

undersökningen 

Uppsala 50 50 

Linköping 49 50 

Skara 56 56 

Strängnäs 30 32 

Västerås 23 25 

Växiö 29 29 

Åbo 4 5 

Lund 48 49 

Borgå 2 2 

Göteborg 26 27 

Kalmar 9 9 

Karlstad 7 8 

Härnösand 22 22 

Visby 1 1 

Övriga167 7 2 

Summa 363 367 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

                                                 
164 Johan Fornell vid Kronobers regemente, Christian Georg Notman vid Västmanlands regemente samt Erick Burmarck vid, sedermera, 

Sprengtportens regemente. Se bilaga. 

165 Petter Marelius och Erik Ragvald Welander vid Södermanlands regemente prästvigdes för Strängnäs stift samt Johan Fortelin och Magnus 

Hallenstedt vid, sedermera, Gyllengranats regemente prästvigdes för Åbo resp. Göteborgs stift. Se bilaga. 

166 Olof Stiernman vid Livdrabantkåren föddes i Nyenskans, Ingermanland, men prästvigdes för Västerås stift. Petter Sandel vid Dalregementet 

föddes i Nordamerika (hans far var svensk präst i Delawere), men prästvigdes också för Västerås stift. Axel Erik Bröms Liljestråle vid Närke-

Värmlands regemente föddes i Pernau, men prästvigdes för Karlstad stift (där hans far var superintendent). Mattias Otto Ubechel vid, seder-

mera, Björnbergs regemente föddes i Stettin, men prästvigdes för Lunds stift. Per Follenius vid Östgöta infanteriregemente föddes på Runö; 

det framgår inte explicit av herdaminnet att han prästvigdes för Linköpings stift, men allt talar för det. Se bilaga. 

167 Födda i Nyenskans, Pernau, Runö, Stettin och Delawere, se fotnoten närmast ovan. Dessutom, och kvar i den andra spalten, Georg 

Christian Notman, född i Riga, samt Georg Gottlob Löhr vid Gyllengranats regemente, född i Pommern. Till exempel Isaac Ehrenfried 

Schinkell vid Sprengtportens regemente räknas som okänd, även om det mesta talar för att också han föddes och prästvigdes i Pommern. 
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Målet med det här kapitlet är att se från vilka stift fältprästerna rekryterades, och det an-

ses alltså vara känt i 367 fall av 388, samt att se till vilka stift de 295 som fick civila tjänster se-

dan gick. Speciell vikt läggs vid frågan om stiftsbanden kom att brytas. De civila tjänster som 

kommer att undersökas är den slutliga tjänsten. Skälet till det är, att kunna ta med den grupp 

som gick till lägre tjänster under mellantiden. Av dessa så var det dock egentligen endast i två 

fall som stiftsbandet tydligt bröts mellan de civila tjänsterna.168  

Då det gäller Wallerius och Modin, så har de räknats som tillhöriga Närke-Värmlands re-

spektive Västmanlands regementen avseende vilket stift de kom från, tabell 5.4. Däremot har 

de ansetts tillhöriga Södermanlands regemente i tabell 5.5 och 5.6. 

 

5.2 Värvade regementen 

Som nämnts i kapitel 2 bestod de värvade regementena av manskap som, i vissa fall t.o.m. un-

der tvång, värvats för en tjänstgöring som var långt mera kontinuerlig är den vid de indelta 

förbanden. I stor utsträckning kom dessa regementen att få sitt manskap från ett regionalt när-

område, men den geografiska basen för deras rekrytering var väldigt mycket större än för rote-

rade och rusthållna förband. Vid t.ex. garnisonsregementet i Göteborg, Gyllengranats rege-

mente, var vanligen största delen av manskapet från Västsverige, men med en mycket stor 

spridning upp på Dal och nordligaste Västergötland.169 Under senare delen av frihetstiden, från 

ca 1750, var långt över en tredjedel av de nyvärvade från Finland eller utlandet.170 Ett ungefärli-

gen motsvarande mönster framträder vid en genomgång av födelseorten för soldater vid de 

övriga värvade regementena – det är, till skillnad från vid de indelta regementena, vanligt att 

födelseorten nämns i deras generalmönsterrullor. Ett nedslag vid Konungens eget värvade re-

gemente, som var garnison i Malmö och andra städer i södra Sverige, ger vid handen att man-

skapet i allt väsentligt värvades i Skåne och Småland, men med inslag från i princip hela lan-

det.171 För officerarenas del så är det också tydligt att det inte på samma sätt som vid indelta 

regementen fanns officerssläkter; redan faktum att andelen adelsmän var något lägre implicerar 

att det geografiska upptagningsområdet sannolikt också var större.172 Gunnar Artéus har på ett 

                                                 
168 Det handlar om Georg Bånge vid Älvsborgs regemente som blev varvspredikant i Göteborg (vilket nog egentliggen ska ses som en miltär-

präststjänst) och sedan kh i Synnerby (Skara stift) samt Nils Sundius vid Jämtlands dragonregemente som blev komminister i Gävle och sedan 

vid Stockholms Storkyrka innan han slutligen blev kh i Nora (Härnösands stift). Samtliga som bytte från en kyrkoherdetjänst till en annan (inkl. 

domprostar), totalt tjugo, gjorde det inom ett och samma stift. 

169 Magnusson 1987, tabell 7,  mellan s. 76 och 77. 

170 Magnusson 1987, tabell 10, mellan s. 102 och 103. 

171 KrA GMR Östgöta och Smålands tremänningsregemente till fot o.s.v. 1754-1767. 

172 Carlsson 1973, s. 88 f 
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övertygande sätt visat att de värvade regementena på ett helt annat sätt än de indelta (med 

några få undantag), inte hade officerskårer präglade av ett fåtal, lokalt förankrade adelsätter.173 

Situationen beträffande fältprästerna var också i hög grad sådan. I stor utsträckning re-

kryterades de till värvade regementen på ett sätt som nog uppfattas som typiskt för fältpräster, 

se tabell 5.2. 

Tabell 5.2 Födelse(prästvignings-)stift för fältpräster vid värvade förband 

Förband Antal fältpräster Stiftsband kända Antal stift 

Livdrabantkåren 12 12 5 

Livgardet 24 24 7 

Artilleriet 13 13 8 

Stockholm totalt 49 49  

Genomsnitt stift/reg.   6,67 

Änkedrottningens 
livregemente 

7 7 5 

Konungens eget 
värvade 

14 13 7 

Björnbergs 12 11 9 

Gyllengranats 14 14 4 

Sprengtportens 9 6 5 

Landsorten totalt 56 51  

Genomsnitt stift/reg.   6 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

En reflexion kan göras på en gång: De värvade förbanden i huvudstaden är återigen av-

gjort lättare att hitta biografiska uppgifter för; då det gäller garnisonsregementena i landsorten 

har vi ett bortfall på nästan 10 %. Med största sannolikhet rekryterades deras fältpräster från 

ytterligare minst ett stift.174 

Det är också väldigt tydligt att samtliga värvade förband rekryterade sina fältpräster från 

ett mycket stort område. Om man skärskådar de enskilda fallen, så är det Gyllengranats rege-

mente, som var garnisonsregemente i Göteborg, som avviker. Endast två av dess fjorton fält-

präster, Johan Fortelin från Åbo stift och Georg Gottlob Löhr från Pommern var från andra 

stift än Göteborg och Skara. Det var annars från de två senare stiften som huvuddelen av re-

                                                 
173 Artéus 1982, s. 304 

174 Isaac Ehrenfried Schinkell vid Sprengtportens regemente var med all sannolikhet pomrare; han blev sedermera kyrkoherde på Rügen. 

KrA GMR Västra skånska regementet o.s.v. 1769 
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gementets manskap kom. Ännu tydligare blir detta, om man betänker att Fortelin fick sin tjänst 

mitt under Stora nordiska kriget vid Västgöta tremänningsregemente. Löhr kom i tjänst under 

det Pommerska kriget, då regementet tjänstgjorde i Stralsund. 

För övriga regementen, så är det en stor spridning av härkomststiften bland fältprästerna. 

Vid Änkedrottningens livregemente, som endast var verksamt från 1741, så är de sju fältpräs-

terna från fem olika stift: Lund, Strängnäs, Borgå, Linköping och Åbo. Livgardets 24 ordinarie 

fältpräster var från sju olika stift. Det är snarast anmärkningsvärt att ingen enda av dem var 

från Finland, och inte heller från Växiö, Kalmar, Göteborgs, Karlstads eller Visby stift. Däre-

mot var så många som 25 % (sex st.) från Härnösands stift. 

Sammanfattningsvis kan sägas om de värvade regementenas fältpräster att de, i likhet 

med den församling de alltså bar ansvar för, kom från ett vidsträckt geografiskt område och att 

det inte i det avseendet förelåg några stora skillnader mellan värvade garnisonsinfanterirege-

menten i landsorten och deras högrankade motsvarigheter i Stockholm. 

Vi har nu undersökt de värvade regementenas fältpräster utifrån aspekten var de kom 

ifrån. Men ännu intressantare är det såklart att utreda vart de tog vägen. 

Tabell 5.3 Stiftstillhörighet för slutlig tjänst för fältpräster vid värvade förband 

Förband Antal civil 

tjänst 

Antal stift Återgår till 

hemstift 

Bryter 

stiftsband 

Okänt 

hemstift 

Andel 

bryter 

Livdrabantkåren 12 6 6 6  50,0% 

Livgardet 17 5 9 8  47,1% 

Artilleriet 9 7 7 2  22,2% 

Stockholm totalt 38  22 16  42,1% 

Genomsnitt 

stift/reg. 

 6     

Änkedrottningens 

livregemente 

4 4 4 0  0,0% 

Konungens eget 

värvade 

13175 7 12 1  7,7% 

Björnbergs 5 5 2 2 1 40,0% 

Gyllengranats 13 4 12 1  7,7% 

Sprengtportens 4 3 3 1  25,0% 

Landsorten totalt 39  33 5 1 12,8% 

Genomsnitt 

stift/reg. 

 4,6     

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

                                                 
175 Inkl. en komminister, Nils Busch. 
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Beträffande den geografiska mobiliteten så är det färre stift inblandade per regemente då 

det kommer till civila tjänster än då det är fråga om härkomsten. Det är nu inte så konstigt med 

tanke på att det alltså är färre präster inblandade. För stockholmsregementena är det fråga om 

6 stift i stället för 6,67 och för landsortens värvade regementen 4,6 i stället för 6 stift. Det kor-

responderar någorlunda mot antalet präster det är fråga om. 

Det intressanta undantaget är återigen Livdrabantkåren. Samtliga präster har där gått vi-

dare till civila tjänster, och i själva verket är dessa belägna i tillsammans flera stift än de som 

dessa fältpräster kom ifrån. 

Det allra mest intressanta återfinns i kolumnerna längst till höger. I själva verket är detta 

svaret på frågan om möjligheten att söka regala pastorat obundna av stiftsband utnyttjades eller 

inte. Vid de värvade regementena kom, som visats ovan, fältprästerna från ett mycket stort 

område – ungefär som manskapet. Men då de sökte civila tjänster, så är frågan om i vilken ut-

sträckning de ändå sökte sig tillbaka till sina hemstift. Svaret är å ena sidan att de i stor ut-

sträckning gjorde just detta, å andra sidan att det beror på. 

Ser man till det ovannämnda Änkedrottningens livregemente, så är det direkt frappe-

rande att samtidigt som alltså sju präster rekryterades från totalt fem olika stift, så av de fyra 

som får kyrkoherdetjänster, återgår samtliga till sina hemstift. För det värvade garnisonsinfante-

riet i landsorten som helhet är det endast i 12,8 % av fallen som stiftsbanden bryts, d.v.s. end-

ast var åttonde av dessa fältpräster kom att söka sig till ett annat stift än det egna. Att det för 

två regementen ges högre andelar, får sägas helt bero på att det är ett mycket litet antal präster 

det är fråga om där, varför det procentuella utfallet blir större. 

Vid de värvade högstatusförbanden i Stockholm framträder däremot en annan bild. 

42,1% av fältprästerna där sökte sig till, och kom att få, pastorat i andra stift än det de kom 

ifrån. När man granskar siffrorna ännu mera i detalj, så visar de att jämnt hälften av fältpräster-

na vid Livdrabantkåren kom att bli kyrkoherdar i andra stift än födelsestiftet, och då räknas 

ändå Olof Stiernman, vilket nämnts ovan, som västeråsstiftare till sin härkomst. Också vid Liv-

gardet är den geografiska mobiliteten mycket hög, medan den vid artilleriet är relativt låg. Artil-

leriet hade en formellt hög status, men i sak kom det att likna garnisonsinfanteriet. I det här 

avseendet på det sättet, att endast två av dess ordinarie fältpräster bröt stiftsbanden. För övrigt 

kom en av dem, Erik Westadius, faktiskt att flytta från Ärkestiftet till Lunds stift, och inte hel-

ler bland övriga präster från Stockholm byter någon till Ärkestiftet. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att de värvade förbandens fältpräster i relativt liten ut-

sträckning kom att använda sig av rätten att söka regala pastorat i hela riket. I varje fall kom de 

inte att få tjänster utanför sina hemstift, utan återvände dit. Undantagen från detta mönster är 

Livdrabantkåren och Livgardet. 

 

5.3 Indelta regementen 

De indelta förbanden kännetecknades av hög grad av samhörighet med sin bygd. Regementet 

roterades eller rusthölls i ett landskap eller ett län, kompaniet oftast i ett eller flera, men närlig-

gande, härader; inom socknen hörde soldaterna till samma korpralskap o.s.v.176 Det var också 

vanligt att soldatyrket gick i arv på en och samma rote, eller i varje fall inom samma kompani. 

Direkt ovanligt var att den indelte knekten eller ryttaren kom från en annan landsända.177 

För dessa regementen framstod det som naturligt att också befälskårerna blev skäligen 

fasta, ibland över flera generationer, och med en självklar anknytning till sin hembygd. Kaarlo 

Wirilander karaktäriserar det indelta regementets under frihetstiden officerskår som ”snarare en 

av olika släkter […] sammansatt stor familj än en tjänstemannakår”.178 Wirilander drar ifråga 

om officerskårernas ovilja att släppa in medlemmar från nya familjer uttryckligen en parallell till 

hur prästerskapet framgångsrikt upprätthöll stiftsbanden.179 

Hur förhöll det sig då med fältprästerna? Till skillnad från för de värvade regementena, 

så är det för de indelta mycket viktigt att se till inom vilka stift ett regemente roterades eller 

rusthölls. Åtskilliga gånger upprepades påbud om att regementscheferna borde välja fältpräster 

bland ”stiftets barn”, och det fanns t.o.m. förslag om att de skulle förpliktas att, i de många fall 

ett regemente uppsattes över stiftsgränser, föreslå fältpräster i turordning mellan dessa stift.180 

Själva faktum att påbudet kom att upprepas implicerar att följsamheten mot det knappast var 

fullständig. Vid ett närmare skärskådande av fältprästernas biografier, framgår det också att det 

visst förekom att regementscheferna föreslog, och fick Kungl. Maj:ts fullmakt för, fältpräster 

från andra stift. Framför allt gäller detta i början av perioden, då åtskilliga fältpräster stod på 

expektansstat, eller kom från de under Stora nordiska kriget tillfälliga regementena. I de fåtal 

                                                 
176 Grill 1855-57, passim. Det är egentligen bara att slå upp valfritt regemente och se hur kompaniernas soldatnummer överallt följer inom 

socknarna. 

177 Ericson 2002, s. 156 f 

178 Wirilander 1964, s. 98. Artéus har visat att resultaten äger giltighet också i den västra riksdelen. 

179 Wirilander 1964, s. 93 

180 Wallqvist 1797, s. 208 ff. Det senare förslaget kommenteras dock av Wallqvist i en fotnot på s. 210: ” Men sådan rättfärdighet är det för 

mycket at begära.” 
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fall prästvigningsstiftet är känt och avviker från födelsestiftet, så är det faktiskt lika vanligt att 

det varit födelsestiftet som legat inom regementets stånd.181 

Däremot hade placeringen av regementets övningsplats inte någon som helst betydelse 

för frågan om från vilka stift fältprästerna rekryterades.182 I uppsatsens bilaga redovisas resp. 

indelt regementes stiftstillhörighet. 

Tabell 5.4 Födelse-(prästvignings)stift för fältpräster vid indelta regementen 

Regemente 
 

Antal fält-
präster 

Stiftsband 
kända 

Antal 
stift 

Stift inom 
reg. 

Från 
reg.stift 

Genomsnitt 
från reg.stift 

Livregementet 15 15 6 4 13 86,7% 

Västgöta 13 13 2 2 11 84,6% 

Smålands 10 10 3 3 9 90,0% 

Östgöta 16 16 2 1 13 81,3% 

Norra skånska 11 10 1 1 10 100,0% 

Södra skånska 11 11 2 1 10 90,9% 

Bohus 15 13 3 1 12 92,3% 

Kavalleri totalt 91 88 19 13 78 88,6% 

Snitt/reg  12,57 2,71 1,86 11,14 
 

Upplands 10 7 2 1 6 85,7% 

Skaraborgs 15 14 2 1 13 92,9% 

Södermanlands 14 12 2 1 11 91,7% 

Kronobergs 14 14 3 1 12 85,7% 

Jönköpings 15 12 3 2 9 75,0% 

Dalreg. 14 14 2 1 13 92,9% 

Östgöta 12 12 3 1 10 83,3% 

Hälsinge 11 10 2 1 9 90,0% 

Älvsborgs 13 13 2 2 12 92,3% 

Västgöta-Dal 14 12 2 2 12 100,0% 

Västmanlands 12 12 4 1 8 66,7% 

Västerbottens 14 13 3 1 9 69,2% 

Kalmar 13 13 3 3 13 100,0% 

Närke-
Värmlands 

10 10 3 2 9 
90,0% 

Jämtlands 11 11 1 1 11 100,0% 

Infanteri totalt 192 179 37 21 157 87,7% 

Snitt/reg  11,93 2,47 1,4 10,47 
 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 
 

                                                 
181 Bland de indelta regementena har jag endast noterat sex fall: Erland Fornander vid Smålands kavalleri; Karl Gustav Barkman, Söderman-

lands; Peter Tugurin, Västgöta-Dals samt Carl Rossander, Carl Sundberg och Hans Jacob Donner, alla vid Kalmar reg. Prästvigningsstiften är 

litet osäkrare i herdaminnena, men såvitt det går att utröna, så är det i två fall prästvigningsstiftet och i två fall födelsestiftet som legat inom 

regementet. Ifråga om Erland Fornander och Carl Rossander, så var både födelse- och vigningsstiften inom regementet, fastän de var olika. 

182 Virdestam 1921-34, 8:10. Virdestam hävdar där att Smålands kavalleriregementes flytt av övningsplatsen till Linköpings stift skulle ha 

påverkat rekryteringen av fältpräster. Uppgiften är direkt felaktig. Boställena fanns redan från början i Ingatorps och Kristdala socknar i Lin-

köpings stift, medan räntorna också uppbars från Reftele och Rydaholms socknar i Växiö stift. KrA GMR Smålands husarregemente 1692. 
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Av tabell 5.4 framgår varifrån de indelta regementenas fältpräster kom. För kavalleriets 

del är den biografiska situationen tillfredsställande, medan det för det indelta infanteriets del 

finns ett bortfall på 7,7 %. Det finns dock få skäl att tro att en fullständigare biografering skulle 

påverka resultatet nämnvärt; endast för ett regemente, Upplands, skulle det kunna vara fallet. 

Ser man till kolumnen ”Antal stift” så är skillnaden mellan kavalleriet och infanteriet li-

ten. Om man däremot relaterar dessa siffror till antalet stift för de värvade regementena i tabell 

5.2, så framstår de dock som signifikant mycket lägre för de indelta regementena. Vid dessa 

kom fältprästerna i allt väsentligt från ett fåtal stift. Och det var i huvudsak från de stift i vilka 

regementet roterades eller rusthölls. Detta framgår av kolumnen för ”Stift inom reg.” Flertalet 

infanteriregementen roterades inom ett enda stift. Kavalleriregementena, som ju rusthölls i 

större områden, var också de – med undantag av Livregementet – tämligen geografiskt sam-

lade. 

Om man ser till raden med genomsnittet per regemente, så framgår att av ca 12 präster, 

så var det för såväl infanteri som kavalleri ungefär en som inte kom från regementets stift, och 

det är då denne som drar upp antalet stift för varje regemente. Detta förtydligas av kolumnen 

längst till höger. Nästan 90 % av de indelta fältprästerna kom från sitt regementes område. För 

fyra indelta regementen gäller att samtliga präster under frihetstiden kom från det eller de stift 

inom vilka det rusthölls eller roterades. Samtidigt var det endast vid Västmanlands och Väster-

bottens regementen som färre än tre av fyra kom därifrån. Noterbart är också att norrlandsre-

gementena i det här avseendet inte skiljer sig från övriga infanteriregementen. 

I två kommande tabeller kommer vi att granska de civila karriärerna avseende geografisk 

mobilitet för de indelta regementenas fältpräster. Tabell 5.5 förstås lättast om den läses till-

sammans med frågeställningen att söka och få tjänster utanför regementets stånd, tabell 5.6. 

Tabell 5.5 Stiftstillhörighet avseende brytande av stiftsband för slutlig tjänst för fältpräster vid 
indelta förband 

Regemente Antal 
civil tjänst 

Antal stift Går till 
hemstift 

Bryter stifts-
band 

Okänt 
hemstift 

Andel bryter 

Livregementet 12 4 10 2  16,7% 

Västgöta 9 1 8 1  11,1% 

Smålands 9 3 4 5  55,6% 

Östgöta 12183 2 9 3  25,0% 

Norra skånska 8 2 7 0 1 0,0% 

Södra skånska 8 1 7 1  12,5% 

Bohus 12 1 8 2 2 16,7% 

Kavalleri totalt 70  53 14 3 20,0% 

                                                 
183 Inkl. en kominister, Isac Moselius. 
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Upplands 5 1 5 0  0,0% 

Skaraborgs 12 3 11 1  8,3% 

Södermanlands 13184 1 11 1 1 7,7% 

Kronobergs 9 2 9 0  0,0% 

Jönköpings 12 3 9 3  25,0% 

Dalreg. 10185 2 8 2  20,0% 

Östgöta 9 3 9 0  0,0% 

Hälsinge 7186 1 6 1  14,3% 

Älvsborgs 11 2 11 0  0,0% 

Västgöta-Dal 14 2 11 1 2 7,1% 

Västmanlands 8 2 6 2  25,0% 

Västerbottens 10187 4 9 0 1 0,0% 

Kalmar 12 3 12 0  0,0% 

Närke-
Värmlands 

7 2 6 1  
14,3% 

Jämtlands 9 1 9 0  0,0% 

Infanteri totalt 148  132 12 4 8,1% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. 

 

 

Å ena sidan gäller att fältpräster vid indelta regementen i allmänhet är väldigt trogna sina 

stift. Vid totalt åtta av dem är det ingen som bryter stiftsbanden, utan de återgår sedan till sina 

födelsestift då de får civila tjänster. Också i genomsnitt är det relativt få: 8 % vid infanteriet och 

20 % vid kavalleriet. Slår man samman truppslagen, får man 12 %, vilket är lägre än för de vär-

vade förbanden.  

Hur ska man då tolka kavalleristernas signifikant högre andel som bryter stiftsbanden? 

Det vore enkelt att föreslå att det vore frågan om högre status. Hos de värvade förbanden ser 

man tydligt just detta; vid förband med hög status får fältprästerna en större rörlighet. 

Detta är naturligtvis en förklaring. Tendensen att söka sig till regala och inkomstbring-

ande pastorat är tydligare för de präster som har en högre utbildning och ett bättre nätverk och 

därför återfinns vid regementen med hög status. Med säkerhet är det just i den gruppen som 

man tenderar att söka, och ännu mera att få, dessa pastorat också i andra stift än det egna. 

  

                                                 
184 Inkl. en komminister,  Nils Kumlin, och en domkyrkosyssloman,  Olof Westman 

185 Inkl. en amiralitetspredikant, Jacob Fabricius, och en komminister, Petter Joachim Erdtmann 

186 Inkl. en rektor, Matthias Smaraeus 

187 Inkl. en skolmästare, Bernhard Ask 
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Tabell 5.6 Stiftstillhörighet avseende tjänster utanför regementets stånd för slutlig 
tjänst för fältpräster vid indelta förband 

Förband Antal civil 
tjänst 

Antal 
stift 

Utanför 
reg.stift 

Andel utanför 
reg.stift 

Livregementet 12 4 0 0,0% 

Västgöta 9 1 0 0,0% 

Smålands 9 3 0 0,0% 

Östgöta 12 2 1 8,3% 

Norra skånska 8 2 1 12,5% 

Södra skånska 8 1 0 0,0% 

Bohus 12 1 0 0,0% 

Kavalleri totalt 70  2 2,9% 

Upplands 5 1 0 0,0% 

Skaraborgs 12 3 1 8,3% 

Södermanlands 13 1 0 0,0% 

Kronobergs 9 2 1 11,1% 

Jönköpings 12 3 1 8,3% 

Dalreg. 10 2 1 10,0% 

Östgöta 9 3 2 22,2% 

Hälsinge 7 1 0 0,0% 

Älvsborgs 11 2 0 0,0% 

Västgöta-Dal 14 2 0 0,0% 

Västmanlands 8 2 1 12,5% 

Västerbottens 10 4 4 40,0% 

Kalmar 12 3 0 0,0% 

Närke-
Värmlands 

7 2 0 0,0% 

Jämtlands 9 1 0 0,0% 

Infanteri totalt 148  11 7,4% 

Källa: Sammanställning av biografiska data från fältprästerna i bilagan. Beträffande 
andra tjänster än kyrkoherdetjänster, se fotnoter i tabell 5.5. 

När man läser tabell 5.5 parallellt med tabell 5.6 framträder dock ett annat, och väl så in-

tressant, mönster. I tabell 5.6 är det tretton regementen som kännetecknas av 0 % i kolumnen 

längst till höger. Det betyder att det endast vid ca två av fem indelta regementen förekom att 

någon enda fältpräst fick en civil tjänst utanför stiften till det område, i vilket regementet upp-

sattes. Totalt handlar det om endast 6 % av fältprästerna vid de indelta förbanden. 

Västerbottens regemente är i dessa hänseenden mycket speciellt. Två av fältprästerna i 

början av perioden kom från Strängnäs stift, men hade fått tjänst vid regementet under Stora 

nordiska kriget, då stiftsbanden varit mindre betydelsefulla. Dessa två, Axel Julius Bjurberg och 

Andreas Wallenius, blir kyrkoherdar men återgår då till Strängnäs stift. Regementet hade sedan 

tydliga kontakter med Finland – mer tydliga än något annat regemente i den västra riksdelen. 
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Minst två av fältprästerna kom från Finland, Kristoffer Roos och Lars Forbus; sannolikt gällde 

detta också för Christian Herman Carlqvist, som i likhet med Roos sedan blev kyrkoherde i 

Finland. Om man ser Västerbottens regemente som ett särfall och räknar bort det, så minskar 

det redan begränsade antalet som så att säga flyttar bort från regementet med över en tredjedel 

– från elva till sju fältpräster. 

Vid en fortsatt läsning av tabellerna ovan märker man också i viss mån en omvänd korre-

lation mellan talen för stiftsbyte och talen för flytt utanför regementet. För kavalleriet totalt var 

det endast 2,9 % som flyttade utanför regementets stift. En förklaring till detta är att kavalleri-

regementena uppsattes i ett större område, som vanligen omfattade flera stift. Men det finns 

också en förklaring att söka i ett slags lojalitet mot regementet, ett slags habitus uttryckt geogra-

fiskt. Det behöver nu inte alls ha varit fråga om någon stark identitet, utan kan fastmera ha 

varit fråga om krassa möjligheter, t.ex. kontakter som gör det möjligt att få tidig kännedom om 

ledigblivna pastorat. 

I sammanställningarna ovan märks detta tydligare vid kavalleriet, men för vissa infanteri-

regementen går det relativt lätt att se ett motsvarande mönster nedbrutet också inom stiften. 

Vid Västgöta-Dals regemente är det typiskt att samtliga karlstadstiftare hamnar på Dal. Vid 

Närke-Värmlands regemente å andra sidan, är det bara en karlstadstiftare som inte går till 

Värmland, och en strängnässtiftare som inte går till Närke. Vid Södermanlands regemente är 

det endast en som kommer till Närke, Erik Magnus Wallerius, som tidigare varit bataljonspre-

dikant vid just Närke-Värmlands regemente; övriga tolv fortsätter att finnas i Södermanland. 

Vid Hälsinge regemente är det ingen som får sin civila tjänst i Uppland o.s.v. 

På många sätt framstår Erland Fornander vid Smålands kavalleriregemente som en 

mycket typisk fältpräst i det här avseendet. Hans far var fältpräst, liksom hans bror. Själv föd-

des han i Linköpings stift, prästvigdes för Växiö stift, men blev till slut kyrkoherde i Kalmar 

stift. En vandring mellan tre stift, men i samtliga fall stift som hörde till hans regemente. 

6 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka frihetstidens fältpräster som grupp. De 388 inneha-

varna av ordinarie fältpräststjänster vid regementen förlagda inom nuvarande Sveriges gränser 

under tidsperioden 1722-1772 har identifierats, och biografiska fakta om dem har samman-

ställts. Utifrån förbandstillhörighet har sedan dessa fältpräster jämförts. Den övergripande frå-

geställningen har varit att undersöka om det bland fältprästerna funnits skillnader, och om de 

skillnaderna korrelerat med den militära förbandstillhörigheten. 
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Fältprästerna kan sägas ha verkat inom ett militär-kyrkligt fält, präglat av ett eget socialt 

kapital. Detta har utgjort en del av krigsmakten, det militära fältet, och samtidigt varit en del av 

det kyrkliga fältet. Huvuddelen av aktörerna inom detta militär-kyrkliga fält har efter en tid 

lämnat krigsmakten, fått civila tjänster och då helt inlemmats i det kyrkliga fältet. Aktörernas 

habitus har sannolikt varit präglad av tiden inom krigsmakten, och ett sätt att se detta är att de 

utifrån militära skiljelinjer kunnat indelas i olika grupper som inom sig varit homogena, men 

mellan sig heterogena. 

Hypotetiskt har antagits dels att fältprästerna vid regementen med hög rang och stor an-

del adelsmän bland officerarna hade en högre utbildning samt efter tjänsten i större utsträck-

ning än de övriga kom att bli inflytelserika inom kyrkan, dels att fältpräster vid värvade rege-

menten i större utsträckning än de vid indelta regementen visat en stark geografisk mobilitet. 

Det vill säga, att det för fältprästernas del funnits stora överensstämmelser mellan det militära 

och det kyrkliga fältet. 

Fältprästernas bakgrund har undersökts ifråga om fädernas yrken, utbildning samt till 

vilka tjänster de först missiverats. Fältprästernas fäder har i större utsträckning än för präster-

skapet i allmänhet varit präster själva och också tillhört etablerade prästsläkter. Även beträf-

fande övriga fäder verkar det som om fältprästerna kommit ur relativt högre sociala strata; 

framför allt är bondsönerna representerade i mindre utsträckning. En egenhet för fältprästerna 

synes vara rikligt förekommande fall av släktförbindelser med krigsmakten. De har redan från 

början haft ett specifikt socialt kapital inom det militära fältet. Beträffande skillnader inom 

gruppen av fältpräster har det inte kunnat påvisas att regementen med högre rang rekryterat 

präster, vars bakgrund varit ekonomiskt eller socialt starkare. Däremot har vi sett att värvade 

regementen, förlagda till städer, i större utsträckning rekryterat fältpräster från en urban miljö. 

Det är visat att fältprästerna kännetecknades av en högre utbildningsnivå än prästerskap-

et i allmänhet. Det har analyserats genom att se till förekomsten av akademiska examen, filoso-

fie magister. Här har det också funnits klara och entydliga skillnader mellan de olika grupperna 

av fältpräster. Också om fältprästerna vid regementen med låg status promoverats till magistrar 

i större utsträckning än prästerskapet i allmänhet, så har talen för detta inte varit i närheten av 

andelen magistrar vid de förband som haft högst status.  

Efter utbildning vid universitet har prästerna missiverats till tjänst. De som sedan blivit 

fältpräster har i mycket högre utsträckning än bland präster i allmänhet varit huspredikanter 

med allt vad det innebär av kontakter med adeln. Även här märks skillnader mellan fältpräster 

vid olika regementen. Förband med relativt sett låg status har haft fältpräster som direkt missi-

verats till den tjänsten, medan förband med hög status haft fältpräster som först varit huspre-
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dikanter. Det har funnits en stark korrelation mellan huspredikant som första prästtjänst och 

andelen adelsmän vid förbandens officerskårer. Man kan med fog uttrycka det så, att det mili-

tära fältet, krigsmakten, haft ett inflytande över vilka som kallats till präster; antingen direkt till 

fältpräster eller till huspredikanter. 

De fortsatta karriärerna för fältpräster har undersökts ifråga om hur många som blivit 

kyrkoherdar, efter hur lång tid, (den senare) klassificeringen av pastoraten samt i vilken ut-

sträckning de fått uppdrag som prost, riksdagsman och vid prästmöten eller promoverats till 

teologie doktorer. De få som kommit på förslag till biskop och vars barn adlats har behandlats 

särskilt. Dessa har dock varit så pass få, att det inte gått att dra några egentliga slutsatser. 

Undersökningen har visat att det fanns en korrelation mellan förband med låg status och 

att fältprästerna där i högre grad kvarstannade i tjänst till dess att de avled eller begärde avsked. 

Det är också tydligt att kyrkoherdetjänster var vanligare bland förband med hög status. För 

Livdrabantkåren, som hade allra högst status, kom samtliga fältpräster att bli kyrkoherdar och 

dessutom efter en relativt kort tid i tjänst vid kåren. Livdrabantkåren skiljer också ut sig ifråga 

om övriga tjänster under den eventuella tiden mellan att de lämnat krigsmakten och att de till-

trädde en kyrkoherdetjänst. Ifråga om pastoratens status och förmodade inkomster, så är sam-

bandet utomordentligt starkt. Det var långt vanligare att fältpräster vid regementen med hög 

rang blev kyrkoherdar i pastorat som senare klassificerades i klass 1, liksom att de blev det i 

regala pastorat. 

Prostar och riksdagsmän rekryterades i långt större utsträckning från kyrkoherdar som 

varit fältpräster vid förband med hög status. Också ifråga om hedersbetygelser fanns ett enty-

digt samband för framför allt Livdrabantkårens fältpräster. Medan det var ett ytterligt litet fåtal 

präster som promoverades till teologie doktorer, var det bland dem en majoritetsföreteelse. 

Den egentligen enda undersökta frågeställningen som gett ett avvikande svar, är uppdragen vid 

prästmöten. I den mån det gått att utläsa några skillnader ifråga om detta, har det varit ett 

närmast omvänt förhållande. 

Det är viktigt att inte dra några stora slutsatser om kausalitet beträffande ovan redovisade 

fakta. Resultaten är oerhört entydiga, men det är viktigt att konstatera att det förvisso inte före-

ligger några bevis för att det varit på grund av tjänsten som fältpräst vid ett visst förband, som 

en civil karriär gjorts i viss omfattning. Det har inte heller varit undersökningens syfte, utan 

fastmera att bara visa på just det starka sambandet – alldeles oavsett vilka orsakerna har varit. 

Litet annorlunda förhåller det sig med den geografiska mobiliteten. Där borde det 

komma till uttryck om fältpräster under sin tid inom krigsmakten tillägnat sig ett slags geogra-

fiskt uttryckt habitus. För de värvade regementena har det visats att fältprästerna i likhet med 
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manskapet rekryterades från ett mycket stort geografiskt område, i princip hela riket. Då de 

sedan har gått till civila tjänster har det däremot märkts en tydlig skillnad mellan å ena sidan de 

i Stockholm förlagda förbanden med hög status och de i landsorten med relativt låg status. De 

förra har i stor utsträckning uppträtt som den gängse bilden av fältpräster, och spridit sig över 

hela riket obundna av sina stiftsband. De senare å andra sidan har i allt väsentligt återvänt till 

sina hemstift. 

Fältpräster vid indelta regementen var i likhet med sitt manskap regionalt rekryterade. 

När dessa fältpräster lämnade krigsmakten visade de en avgjort lägre grad av geografisk mobili-

tet. Men den var inte bara lägre, den visade ett mönster att söka sig till pastorat inte primärt i 

hemstiftet, utan inom det område i vilket deras regemente uppsattes. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fältprästerna under frihetstiden uppvisar just det 

mönster som hypotetiskt antogs. Det föreligger stora skillnader inom gruppen av fältpräster, 

och de skillnaderna korrelerar helt med den militära tillhörigheten. Fältpräster vid förband med 

hög rang har varit bättre utbildade och fått bättre tjänster, och fältpräster vid indelta regemen-

ten har varit avgjort mindre rörliga. Fältprästerna återfinns i ett eget, väl avgränsat, militär-

kyrkligt fält. I detta har sannolikt militära värderingar kunnat reproduceras och sedan vunnit 

insteg i det kyrkliga fältet som helhet, då prästerna gått vidare till inflytelserika befattningar. 

Sedan återstår att utreda hur sådana värderingar sett ut, och på vilket sätt de påverkat det kyrk-

liga livet. 

 

Bilaga, Ordinarie fältpräster 1722-1772 

Nedan förtecknas varje förband, vars präster ingår i studien. Ordningen förbanden emellan är 

rangordningen 1772. Först anges en del korta basfakta om regementet, bl.a. inom vilka stift det 

uppsattes, om det var indelt, och hur identifieringen gått till. Därefter står de ingående fältpräs-

terna, första och sista tjänstgöringsår som ordinarie fältpräst vid det regementet, och den eller 

de källor som använts vid biografering. Av utrymmesskäl är dessa förkortade, och anger endast 

första författarnamn och första utgivningsår. 

Observera att två präster förekommer vid två olika förband. Som källa för inom vilka 

stift regementen uppsattes och var boställen låg har använts Claes Lorentz Grills Statistiskt 

sammandrag af Svenska Indelningsverket.188 Då det gäller värvade regementens chefer och förlägg-

ningsorter har använts Wilhelm Ridderstads Gula gardet.189 Stavningen på orter och förband är 

moderniserad, men för fältprästerna den i källorna vanligaste. 

 

 

                                                 
188 Grill 1855-57 

189 Ridderstad 1903, s. 417 ff 
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Livdrabantkåren (värvat, Stockholm, livtrupper) 

Livdrabantkåren hade skapats som ett elitförband till häst, och varje enskild livdrabant hade 

officers grad. Under frihetstiden kom kåren, som bestod av ca 150 officerare mellan fänriks 

och generals grad, främst att tjänstgöra som kunglig livvakt. Från och med 1722 fanns endast 

en fältpräst på ordinarie stat vid kåren, men en extraordinarie tillsattes regelmässigt; bägge var 

ordinarie medlemmar av Hovkonsistorium. Trots kårens höga rang finns inget personhistoriskt 

material utgivet angående frihetstiden, utan olika källor har använts för identifiering.190 

Olof Stiernman 1716 1726 Ekström 1990, s 856 

Carl Johan Lohman 1727 1731 Fant 1842, III:174 

David Ewensson 1731 1734 Westerlund 1919, 3:107 

Lars Tunelius 1734 1737 Ekström 1990, s. 952 

Petter Zetterling 1737 1742 Westerlund 1919, 3:446 

Petter Wadmark 1742 1750 Westerlund 1919, 3:508 

Carl Papke 1750 1755 Hagström 1997, II:179 

Johan Lindegren 1755 1757 Ekström 1990, s 589 

Daniel Josua Stenius 1757 1760 Hagström 1897, IV:501 

Ulrik Voltemat 1760 1767 Warholm 1871, II:273 

Johan Christoph Stricker 1768 1768 Cavallin 1854, V:279 

Johan M Fant 1769 1772 Muncktell 1843, II:228 

 

Livgardet (värvat, Stockholm, livtrupper) 

Livgardet bestod av tre bataljoner och 1800 man. Till 1726 faktiskt fyra bataljoner, då fanns 

också fyra ordinarie fältpräststjänster, men de blev då tre. De var medlemmar av hovkonsisto-

riet sedan 1681. De kallades 1:e till 3:e regementspastor. Identifiering har gjorts m.h.a. general-

mönsterrullor samt Stockholms stads Calender.191 

Andreas Westerman 1705 1726 Fant 1842, I:456 

Johan Ahlberg 1717 1723 Hagström 1987, II:422; Brandt 1942, s. 72 

Olof Hökerstedt 1721 1731 Hellström 1951, s. 264 

Rudolf Wittkopf 1722 1727 Thimon 1995, s. 43 

Martin Åbeck 1731 1735 GMR 1737; Carlqvist 1948, 14:550
192

 

Israel Björck 1727 1740 Lundqvist 1928, I:291 

Jonas Stierner 1733 1739 Modin 1889, s. 56
193

 

Petter Riddelius 1735 1740 Warholm 1871, I:128 

Petter Nyström 1739 1750 Hagström 1897, IV:501 

                                                 
190 UUB Westinska samlingen 1815: 1735 åhrs Cassaräkning för Kongl. Maij:ts Lijf Drabantecorps; UUB Westinska samlingen 1817: 1737 åhrs 

Cassaräkning o.s.v.; UUB Westinska samlingen 1822: 1745 åhrs Cassaräkning o.s.v.; UUB Westinska samlingen 1829: 1752 åhrs Cassaräkning 

o.s.v.; SSA Hovkonsistoriets arkiv: AI:12, Protokoll 1754–58. 31 martii 1756 upptogs Lindegren som ordinarie ledamot i Hofkonsistoriet.; SSA 

Hovkonsistoriets arkiv: AI:12, Protokoll 1754–58. Stenius var som 2:e drabantpredikant redan medlem i Hofkonsistoriet sedan 1754; Stock-

holms Historiske Calender för år 1761, s. 51.; Stockholms stads Calender för skått-året 1768, s. 81; UUB Westinska samlingen 1831: 1772-1773 

åhrs Räkenskaper för Kongl. Maij:ts Lijf Drabante Corps. 

191 KrA GMR Svea Livgarde: 1715, 1717, 1721:1, 1721:2, 1722, 1726, 1728, 1732, 1735, 1737, 1740, 1741, 1745, 1748, 1762, 1768, 1776, 1778, 

1780; Stockholms stads Calender för skott-året 1764, s. 71 f; Stockholms stads Calender för året 1765, s. 71 f; Stockholms stads Calender för 

året 1766, s. 71 f; Stockholms stads Calender för året 1767, s. 80 f;; Stockholms stads Calender för året 1770, s. 81 f; Stockholms stads Calen-

der för året 1771, s. 81 f; Stockholms stads Calender för skott-året 1772, s. 79 f. 

192 Carlqvist påstår att Åbeck dog först 1740, vilket är fel; detta, liksom uppgiften att Åbeck skulle ha utnämnts till amiralitetssuperintendent 

före sin död härrör ursprungligen från Elgenstierna. 

193 SSA, Svea Livgarde, Grenadjärbataljonens församling, C:2, Födelse- och dopbok, död- och begravningslängd år 1739 
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Tiburtz Tiburtius 1740 1744 Westerlund 1919, II:128 

Johan Lauritz Huss 1741 1744 Bygdén 1923, III:240 

Anders Hedengren 1744 1769 Hagström 1897, IV:333 

Johan Brock 1745 1749 Carlqvist 1948, 13b:142 

Lars Lang 1750 1758 Bygdén 1923, II:211 

Carl Magnus Nordin 1751 1760 Bygdén 1923, I:199 

Johan Löfmarck 1758 1765 Bygdén 1923, IV:181 

Johan Lexelius 1760 1763 Fant 1842, II:385 

Peter Hamberg 1763 1765 Westén 1814, III:397 

Lars Hedstedt 1769 1771 Lundqvist 1928, II:100 

Arnold Cadovius 1766 1767 Håhl 1846, 3:321 

Per Brandelius 1767 1777 Fant 1842, III:220 

Anders Malmenius 1769 1771 Hagström 1897, I:303 

Johan Hegersten 1771 1779 GMR 1780, Lagus 1891, II:46 

Johan Malmenius 1771 1775 Westerlund 1919, III:385 

 

Livregementet till häst (indelt kavalleri, livtrupper) 

Det förnämsta kavalleriregementet, som rusthölls med 1505 nummer på tolv kompanier i Mä-

lardalen. Regementet hade tre ordinarie fältpräster. Regementspastorns boställe låg i Eds sock-

en i Uppland (själavården vid de fyra uppländska kompanierna); förste skvadronspredikantens i 

Lundby i Västmanland (tre komp. i Västmanland och ett i Södermanland); och andre skv.pred:s 

i Kräklinge i Närke (tre komp. i Närke och Västmanland samt ett komp. i Västergötland). Re-

gementet var alltså indelt i fyra olika stift: Uppsala, Skara, Strängnäs och Västerås. 

 Regementet kom att delas i tre kårer 1792. Det finns en regementshistoria, men för iden-

tifiering har använts regementets generalmönsterrullor.194 

Erick Schalenius 1709 1724 Fant 1842, III:86 

Erik Hernodius 1709 1726 Fant 1842, II:335 

Erik Undéen 1716 1739 Warholm 1871, II:88 

Johannes Gillnaus 1724 1730 Hagström 1897, IV:500 

Elias Björck 1728 1737 Warholm 1871, I:567 

Justus Christoffer Hauswolff 1730 1745 Hellström 1951, s. 321 

Sven Lidner 1737 1744 Warholm 1871, II:115 

Erik Tegman 1739 1744 Fant 1842, I:458 

Johan Mauritz Holmqvist 1744 1758 Ekström 1990, s. 492 

Erik Alm 1745 1752 Fant 1842, III:4 

Anders Borg 1745 1754 GMR 1757, Bylund 1966, s 57 

Sven Wijkman 1753 1773 Braunerhjelm 1917, s. 361; Thimon 1995, II:339 

Isak Nordgren 1754 1765 GMR 1770; ULA, Uppsala domkapitel, F IX:1 

Anders Bergner 1758 1775 Hagström 1897, III:548 

Olof Norrström 1766 1773 Berg 1997, VII:58 

 

 

 

                                                 
194 KrA GMR Livregementet till häst: 1710, 1719, 1720, 1728, 1729, 1736, 1741, 1746:1, 1746:2, 1770. ULA Västmanlands län, Landskontoret 

GMR Livreg. t. häst: 1721, 1728, 1736, 1743, 1757; ULA Örebro län, Landskontoret GMR Livreg. t. häst: 1728, 1764, 1777. 
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Artilleriregementet (värvat, Stockholm) 

Artilleriet var organiserat i ett enda, stort regemente, ansvarigt för både fält- och fästningsartil-

leri. Det innebar att detachemant från regementet var förlagda på varje skans och fästning. 

1729 var fästningsartilleriet organiserat i tjugo enheter på inalles 41 platser; därtill kom fältartil-

leriet, som var den större delen.195 Åtskilliga av dessa garnisoner var mycket små – i några fall 

bestod de av färre än tio man. I dessa fall betjänades artilleristerna rimligen av prästerna på 

orten, eller så fick fältprästerna vid närmaste indelta regemente ansvaret för själavården. 

 Det var endast i Stockholm ordinarie fältpräster fanns knutna till Artilleriregementet un-

der hela frihetstiden. De kallades förste resp. andre regementspastor och var bägge medlemmar 

av Hovkonsistorium sedan 1681. Från mitten av seklet tillsattes regelmässigt en aftonsångspre-

dikant vid artilleriförsamlingen, men tjänsten var extraordinarie och oavlönad, i likhet med de 

bataljonspredikanter som tidvis fanns i Finland, Göteborg och Stralsund.196 

 1794 delades Artilleriregementet i fyra: Svea, Göta, Finska och Wendes artilleriregemen-

ten. Ingen personhistoria har skrivits för artilleriet, så för identifiering av fältprästerna är man 

hänvisad till generalmönsterrullorna.197 

Johan Beckman 1711 1729 GMR 1730; Lagus 1891, I:332 

Erik Westadius 1709 1726 Carlqvist 1948, 12:133 

Petrus Schissler 1721 1729 Fant 1842, II:152 

Andreas Hygrell 1729 1742 Warholm 1871, II:459 

Johan Sparrman 1729 1736 Bygdén, 1923, I:160 

Carl Browallius 1736 1745 Ekström 1990, s. 205 

Hans Thelaus 1742 1763 Bygdén, 1923, IV:124, fadern 

Samuel Noberg 1746 1752 Westerlund 1919, Iva:122 

Olof Forssén 1752 1761 Fant 1842, I:417 

Johan Loudén 1761 1782 Olsson 1947, I:316 

Carl Johan Ytterborg 1764 1767 Hagström 1897, III:619 

Olof Collin 1768 1772 Virdestam 1921, 8:31 

Wilhelm Gustaf Zetterberg 1772 1776 Bygdén 1923, I:162 

 

Västgöta kavalleriregemente (indelt kavalleri) 

Västgöta kavalleriregemente rusthölls i Västergötland och delades mellan Skara och Göteborgs 

stift. Det bestod av 1000 man på åtta kompanier. Indelningarna och boställena för fältprästerna 

var ursprungligen fyra till antalet: vid livkomp. i Härene socken, vid överstelöjtnantens komp. i 

Skövde, vid majorens komp. i Tunhem och slutligen vid Vadsbo komp. i Branstorp, samtliga i 

                                                 
195 KrA GMR Artilleriregementet 1729. Enheterna var fältartilleriet (i Sthlm); fästningsartilleri: Stockholm med fyra detachement; Jönköping; 

Kalmar m. två det.; Kristiansstad m. ett det.; Malmö m. fyra det.; Landskrona m. två det.; Halmstad-Varberg; Göteborg m. fem det.; Karls-

hamn; Gotland; Eda skans; Fredriksskans; Frösö skans, Duved och Långå skans; fältartilleriet i Finland; Fredrikshamn m. ett det.; Villman-

strand; Nyslott samt Stralsund med två detachement. 

196 Enligt generalmönsterrullorna fanns det i Göteborg en bat.pred. 1717–28, Lars Ahlman, sedermera kh i Okome; samt 1745–48, Erlendt 

Fogelberg (se Finland nedan). I Stralsund fanns likaså en bat.pred. 1721–28, Axel Gustav Semlow, som blev kh i Zirkow på Rügen. Vid fältar-

tilleriet i Finland fanns en bat.pred. 1737–39, Carl Castelius, död i den tjänsten; Erlendt Fogelberg 1748–49, död; Alexander Helsingberg 1750–

58, kh Kangasniemi; Joachim Clewe 1762–71, kh Padasjoki. 

197 KrA GMR Artilleriregementet: 1719, 1720, 1721, 1722, 1724, 1726, 1728, 1729, 1730, 1735, 1736, 1737, 1739, 1740, 1744, 1748, 1757, 1763, 

1768, 1770, 1773, 1775, 1777, 1779, 1783. Det är bara artilleriet i Stockholm som avses; det har vanligen beteckningen ”:1” i de fall general-

mönsterrullor från flera enheter finns för aktuella år. 
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Skara stift. 1811 förvandlades regementet till infanteri. Regementet har en föredömlig person-

historia och i Skara stifts herdaminne är förbandet tillfredsställande behandlat.198 

Jonas Callin 1704 1725 Warholm 1871, II:184 

Anders Odhelius 1717 1727 Warholm 1871, I:533 

Petrus Synnerberg 1720 1735 Warholm 1871, I:158 

Nicolaus Lithenius 1720 1728 Warholm 1871, I:303 

Jacob Johan Lithborg 1728 1742 Kocken 1948, s. 159 

Anders Synnerberg 1728 1733 Warholm 1871, II:225 

Lars Samuel Silvenius 1728 1742 Kocken 1948, s. 160 

Asmund Cleverus 1742 1760 Warholm 1871, I:183; Lundqvist 1969, s.77 

Carl Lidijn 1743 1757 Warholm 1871, II:161 

Johan Trozelius 1743 1766 Kocken 1948, s. 161. 

Lars Hvalström 1760 1764 Warholm 1871, II:116 

Adam Helstadius 1764 1781 Warholm 1871, II:620; Kocken 1948, s. 162 

Anders Juringius 1768 1773 Westerlund, Ivb:184 

 

Smålands Kavalleriregemente (indelt kavalleri) 

Regementet rusthölls i hela Småland utom Södra Möre och Tjust; det var med andra ord indelt 

i tre olika stift: Växiö, Kalmar och Linköping. (En mycket liten del, tolv nummer, rusthölls 

faktiskt också i Mo härad i Skara stift.) Fältprästsindelningarnas boställen låg i Ingatorps re-

spektive Kristdala socknar i Linköpings stift.199 

 1812 delades regementet i en kår husarer och en avsutten kår grenadjärer. Identifiering 

har skett med hjälp av generalmönsterrullorna.200 

Hans Baaz 1716 1743 Virdestam 1921, 8:9 

Sven Blidberg 1720 1730 Virdestam 1921, 6:264 

Johan Meurling 1730 1742 Westerlund 1919, V:191 

Jon Levin 1741 1748 Westerlund 1919, II:312 

Carl Axel Eehn 1742 1754 Westerlund 1919, Ivb:39 

Erland Fornander 1743 1761 Olsson 1947, 4:440 

Lars Fornander 1749 1756 Westerlund 1919, Ivb:92 

Magnus Constantin Pontin 1757 1775 Håhl 1846, 3:89 

Harald Barck 1761 1763 Virdestam 1921, 6:200 

Abraham Fornander 1764 1772 Olsson 1947, 4:237 

 

Östgöta kavalleriregemente (indelt kavalleri) 

Regementet rusthölls över hela Östergötland. På regementet fanns inte mindre än fem predi-

kantsboställen: i Drothem (två st.), i Älvestad, i Skeda samt i Heda. Till en början delade fyra 

fältpräster på indelningarna, men under 1730-talet blev det två. 

 Regementet omvandlades till infanteri och slogs samman med Östgöta infanteri 1791 

under namnet Livgrenadjärregementet. Detta förband kom sedan att delas i två igen. En rege-

mentshistoria finns skriven. Den har följts här, men kontroll har gjorts mot mönsterrullor.201 

                                                 
198 Kocken 1948, s. 271 ff. Se också Warholm 1871, II:619 f. 

199 KrA GMR Smålands husarregemente 1692. Tydligen hade bostället hunnit avyttras efter boställsreformen 1833, alldenstund det inte finns 

med hos Grill. 

200 KrA GMR Smålands husarregemente: 1714, 1724, 1729, 1733, 1740, 1741, 1743, 1744, 1753, 1759, 1760, 1761, 1764, 1770, 1775, 1778. 
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Samuel Edenius 1704 1725 Westerlund 1919, III:585 

Jacob Rudberg 1719 1727 Westerlund 1919, II:93 

Petrus Bogman 1719 1725 Westerlund 1919, II:106 

Johannes Ihering 1720 1732 Hagström 1897, II:102 
Olof Wijkmark 1725 1737 GMR 1739; Stenhammar 1941, s. 506; 

Odén 1902, s. 133 

Nils Stenhammar 1725 1727 Westerlund 1919, II:290 

Sven Yckenberg 1728 1739 Westerlund 1919, III:781 

Jacob Enewald 1728 1728 Stenhammar 1941, s. 507  

Joachim Lithander 1728 1738 Westerlund 1919, II:86 

Samuel Schenberg 1738 1746 Westerlund 1919, IVb:453 

Axel Johan Lindblom 1738 1750 Westerlund 1919, IVa:88 

Olof Langelius 1747 1767 Westerlund 1919, III:413 

Eric Schenberg 1752 1774 Stenhammar 1941, s. 510 

Isac Moselius 1757 1770 Westerlund 1919, II:542 

Bleckert Johan Aschling 1768 1768 Stenhammar 1941, s. 511 

Johan Edvard Norberg 1768 1787 Håhl 1846, 3:289 

 

Norra skånska kavalleriregementet (indelt kavalleri) 

Regementet rusthölls i den nordvästra halvan av Skåne. Till regementet hörde två predikants-

boställen, i Riseberga socken och i Perstorps socken. Regementet, som 1822 fick namnet 

Skånska husarregemetet, saknar personhistoria. I Carlqvists herdaminne finns en förteckning 

över regementets präster, som dock har brister, varför mönsterrullorna utgjort källan till identi-

fiering.202 

Ingel Rabenius 1707 1723 Ekström 1990, s. 726 

Petrus Enström 1704 1733 Carlqvist 1948, 14:486 

Niclas Runbeck 1719 1730 Carlqvist 1948, 3:24 

Alexander Ziebeth 1731 1735 Carlqvist 1948, 10:127 

Johan Engstedt 1733 1735 Carlqvist 1948, 9:264 

Jonas Svenonius 1735 1742 Carlqvist 1948, 8:160 

Johan Brandt 1735 1755 Carlqvist 1948, 14:489 

Christian Sylvan 1742 1754 Carlqvist 1948, 3:27 

Johan Birger Strutz 1755 1769 Carlqvist 1948, 5:121 

Bengt Nibelius 1756 1792 Carlqvist 1948, 14:489 

Joachim Georg Alsing 1770 1772 Carlqvist 1948, 2:333 

 

Södra skånska kavalleriregementet (indelt kavalleri) 

Regementet rusthölls i sydöstra delen av landskapet. Predikanternas boställen låg i Vää respek-

tive Tolånga socknar. Skånska dragonregementet, som förbandet kallades fr.o.m. 1822, har en 

noggrann regementshistoria med biografiska uppgifter om officerare och all civilmilitär perso-

nal; det är den som följts för identifieringen nedan.203 

 

                                                                                                                                                     
201 Stenhammar 1941, s. 501–513. KrA GMR Andra livgrenadjärreg.: 1728, 1732, 1739, 1759, 1760, 1764. 

202 KrA GMR Skånska husarreg.: 1718, 1719, 1722, 1724:1, 1724:2, 1732, 1737, 1744, 1754, 1758, 1764, 1770, 1775, 1779, 1783, 1787, 1794. 

203 Platen 1901, s. 273 ff. 
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Olof Kjellman 1714 1731 Carlqvist 1948, 6:425 

Magnus Pontoppidan 1714 1734 Carlqvist 1948, 6:344 

Swen Steenhof 1732 1743 Carlqvist 1948, 12:41 

Peter Palm 1735 1741 Carlqvist 1948, 6:427 

Håkan Cornelius Melander 1741 1753 Carlqvist 1948, 14:503 

Nils Hjort 1743 1743 Carlqvist 1948, 12:306 

Paul Hallström 1743 1746 Carlqvist 1948, 14:504 

Johan Engellau 1747 1757 Platen 1901, s.275 

Jöns Runström 1755 1761 Carlqvist 1948, 3:185 

Claes Kock 1759 1771 Carlqvist 1948, 7:497 

Christian Hagerman 1761 1773 Carlqvist 1948, 12:482 

 

Bohus läns dragonregemente (indelt kavalleri) 

I Bohuslän sattes ursprungligen en bataljon dragoner upp i norr med 504 nummer och en ba-

taljon vanligt kavalleri med 400 nummer i södra delen av landskapet; den senare var en del av 

Drottningens livregemente till häst, som för övrigt rusthölls i Halland. 1720 sattes hela Halland 

under båtsmanshållet, och av rusthållen i Bohuslän bildades ett dragonregemente, som övertog 

fältprästerna. Dessa kom därefter att vara två med boställen i Kville för reg.past. och i Jörlanda 

för skv.pred. 

 Regementet blev avsuttet till infanteri i omgångar under den gustavianska tiden. En 

personhistoria finns, som har använts för identifieringen här, kompletterad med generalmöns-

terrullor.204 

Nils Hammarberg 1720 1725 Skarstedt 1948, s. 475 

Christian Kock 1722 1722 Zetterberg 1922, s. 397 

Peter Svantesson Höök 1723 1728 Skarstedt 1948, s. 282 

Daniel Poppelman 1727 1731 Skrastedt 1948, s. 487 

Nils Westerlind 1728 1741 Skarstedt 1948, s. 250 

Andreas Florell 1731 1741 Skarstedt 1948, s. 695 

Magnus Wallerius 1742 1743 Skarstedt 1948, s. 685 

Olaus Montin 1742 1742 Zetterberg 1922, s. 404; Sjöström 1907, s. 124 
Daniel Giegschoodh 1744 1757 Zetterberg 1922, s. 386; 

Skarstedt 1948, s 444, fadern 

Gunnar Pettersson Lomberg 1744 1753 Skarstedt 1948, s. 388 

Olof Bengtsson Linderoth 1753 1765 Skarstedt 1948, s. 472 

Weddich Borg 1757 1772 Skarstedt 1948, s. 588 

Sven Andersson Lundborg 1766 1769 Skarstedt 1948, s. 358 

Carl Christian Rubbo 1772 1776 Skarstedt 1948, s. 101 

Johan Didrik Alsing 1769 1777 Skarstedt 1948, s. 649 

 

Upplands regemente (indelt infanteri) 

Regementet roterades i Uppland utom Roslagen. Det hade den vanliga styrkan av 1200 man på 

åtta kompanier. Regementspastorns och 2:e bataljonspredikantens boställen låg i Läby socken 

och 1:e bat.pred:s i Tensta. I fjärde delen (ny följd) av Fants och Låstboms herdaminne för 

                                                 
204 Zetterberg 1922, passim.; KrA GMR Bohus regemente 1767, 1773, 1777 
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Ärkestiftet finns en något otillräcklig förteckning omfattande regementspastorerna. Man är 

alltså hänvisad till generalmönsterrullorna.205 

Erik Boije 1719 1728 Fant 1842, III:372 

Erik Ekeroth 1705 1723 Fant 1842, I:276 

Johan Sparrman 1723 1736 Fant 1842, III:405 

Daniel Niklas Kiörning 1729 1737 GMR 1739; Bygdén 1923, IV:178, fadern 

Matern Pfeiffer 1736 1771 GMR 1773; Fant 1842, II:283, fadern
206

 

Anders Bauman 1737 1744 GMR 1744 

Martin Ubman 1742 1758 GMR 1767; ULA, Kapten Nisbeths samling 

Erik Berg 1758 1769 Fant 1842, III:206 

Johan Runbom 1769 1782 Fant 1842, I:88 

Pehr Törner 1771 1781 GMR 1785; ULA, Kapten Nisbeths samling 

 

Skaraborgs regemente (indelt infanteri) 

Regementet uppsattes i Skaraborgs län, alltså helt inom Skara stift. Regementspastorns boställe 

låg i Suntaks socken och bataljonspredikanternas i Aklinge och Agnetorps socknar. Regementet 

saknar personhistoria, men fältprästerna finns tillfredsställande förtecknade i Warholms her-

daminne; de har också kontrollerats mot generalmönsterrullor.207 

Torsten Andreas Lithander 1710 1724 Warholm 1871, I:479 

Andreas Kjerner 1718 1724 Warholm 1871, II:195 

Anders Laurén 1725 1739 Warholm 1871, II:520 

Abraham Andras Hagelbeck 1725 1730 Warholm 1871, I:585 

Nicolaus Benedicuts Billdahl 1730 1738 Warholm 1871, II:623 

Sven Zetterwall 1738 1745 Warholm 1871, II:141 

Peter Noring 1740 1746 Warholm 1871, II:624 

Thore Elg 1741 1742 Warholm 1871, II:624 

Magnus Warelius 1745 1748 Warholm 1871, I:232 

Johan Östman 1747 1751 Warholm 1871: I:286 

Anders Holm 1749 1757 Warholm 1871, II:65 

Anders Kollinius 1751 1758 Skarstedt 1948, s. 421 

Sebastian Silvius 1758 1771 Warholm 1871, I:138 

Johan Magnus Kempe 1758 1773 Warholm 1871, II:56 

Anders Sefvelin 1771 1777 Håhl 1846, 3:321 

 

Södermanlands regemente (indelt infanteri) 

Regementet roterades i Södermanland utom Södertörn och kusttrakterna. Fältprästerna hade 

sina boställen i Stigtomta (reg.past. och 1:e bat.pred.) och Lunda (2:e bat.pred.) socknar. Rege-

                                                 
205 ULA, Uppsala län, Landskontoret, GMR Upplands regemente: 1725, 1729, 1737, 1739, 1744, 1748, 1757, 1767, 1773, 1777, 1780, 1785. 

Vidare finns en privatsamling med biografiska uppgifter om Upplands regementes officerare och civilmilitära tjänstemän från omkr. 1600 till 

1920-talet. ULA, Kapten B.W. Nisbeths samling. Den är strikt alfabetiskt ordnad och därmed oöverskådlig; de biografiska uppgifterna där 

lämnar endast i några fall nya upplysningar. 

206 ULA, Läby församling, Födelse och dopbok, C:1 (med död- och begravnngsbok), 1774 

207 Warholm 1871, II:623 f. KrA GMR Skaraborgs reg.: 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1725, 1729, 1736, 1741, 1742, 1744, 1749, 1759, 1760, 

1761:1, 1761:2, 1767, 1774, 1778. Anders Kollinius´ period saknas i GMR, då den helt inföll mellan två generalmönstringar; den är dock fullt 

rimlig, varför jag inte finner någon anledning att betvivla riktigheten hos Warholm och Skarstedt. 
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mentets historia finns skriven, och dess tredje del består av en grundlig personbiografi, i vilken 

också fältprästerna finns med.208 

Christoffer Moraeus 1703 1725 Hagström 1897, II:386 

Johannes Lindberg 1704 1723 Hagström 1897, II:366 

Olof Strand 1716 1726 Hagström 1897, II:74 

Nils Kumlin 1712 1735 Hagström 1897, III:663 
Anders Carelius 1716 1741 Hagström, 1897, I:347; 

Leijonhufvud 1919, IV:18 

Johannis Petri Wallin 1728 1731 Hagström 1897, II:86 

Johan Eriksson Forssman 1732 1738 Hagström 1897, II:372 

Erik Magnus Wallerius 1738 1740 Hagström 1897, IV:238 

Gabriel Kolmodin 1740 1746 Hagström 1897, II:321 

Petrus Sundstrand 1742 1746 Hagström 1897, II:438 

Sten Bring 1746 1755 Leijonhufvud 1919, IV:18 

Petter Marelius 1747 1758 Leijonhufvud 1919, IV:28 

Erik Ragvald Welander 1755 1764 Hagström 1897, III:651 

Karl Gustav Barkman 1758 1763 Hagström 1897, I:244 

Johan Modin 1764 1782 Hagström 1897, I:439 

Olof Westman 1764 1773 Hagström 1897, I:271 

 

Kronobergs regemente (indelt infanteri) 

De tre småländska infanteriregementena roterades endast på 1100 nummer vardera, men orga-

nisationen var för övrigt den vanliga. Kronobergs reg. sattes upp i västra delen av Kronobergs 

län, och roterades alltså helt inom Växiö stift. Regementspastorns boställe låg i Urshults sock-

en, 1:e bat.pred:s i Kalvsvik och 2:e bat.pred:s i Skatelöv. Växiö stifts herdaminne räknar upp 

fältprästerna på ett sätt som överensstämmer med regementets personhistoria.209 

Johan Fornell 1709 1724 Virdestam 1921, 5:320 

Erik Wiregren 1721 1727 Hyltén-Cavallius 1897, s. 257 

Petter Fornander 1721 1733 Virdestam 1921, 6:10 

Jonas Malmström 1726 1729 Virdestam 1921, 6:354 

Gabriel Höök 1730 1734 Virdestam 1921, 2:253 

Nils Ekelund 1732 1752 Virdestam 1921, 8:17 

Sante Andreas Santesson 1735 1740 Virdestam 1921, 2:331 
Petrus Tollsdorf 1740 1742 Hyltén-Cavallius 1897, s. 258; 

Virdestam 8:17 

Samuel Agrell 1742 1765 Virdestam 1921, 4:60 

Johan Christian Eckhardt 1743 1767 Carlqvist 1948, 6:140 

Zacharias Colliander 1758 1762 Hyltén- Cavallius 1897, s. 258 

Daniel Pettersson 1765 1767 Virdestam 1921, 2:254 

Anders Renner 1767 1781 Virdestam 1921, 2:298 

Anders Axel Agrell 1768 1774 Hyltén-Cavallius 1897, s. 259 

 

 

 

                                                 
208 Leijonhufvud 1919, Tredje huvudavdelningen, s. 17–32. 

209 Hyltén-Cavallius 1897, s. 257 ff. 
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Jönköpings regemente (indelt infanteri) 

Jönköpings roterades i västra och norra delarna av Jönköpings län; två komp. sattes upp i Lin-

köpings stift och resterande del i Växiö stift, utom ett fåtal knektar från Mo härad som hörde 

till Skara stift. Regementspastorns boställe låg i Rogberga socken i Växiö stift, 1:e bat.pred:s i 

Lommaryd i Linköpings stift och 2:e bat.pred:s i Långaryd i Växiö stift. Regementet saknar 

regementshistoria, men i Virdestams herdaminne förtecknas prästerna, kontroll mot general-

mönsterrullorna har visat den tillförlitlig.210 

Israel Emporagius 1703 1725 Virdestam 1921, 7:74 

Johan Biurbäck 1703 1724 Virdestam 1921, 5:258 

Jonas Ascher 1721 1724 Virdestam 1921, 7:185 

Nils Segerdahl 1724 1737 Warholm 1871, II:400 

Petrus Lundéen 1725 1735 Virdestam 1921, 5:96 

Sven Lohm 1735 1738 Virdestam 1921, 8:26 

Petrus Appelbom 1737 1741 Virdestam 1921, 5:165 

Anders Ruda 1738 1747 Virdestam 192, 6:120 

Peter Bergvall 1741 1743 Virdestam 1921, 7:161 

Jonas Engvall 1742 1758 Virdestam 1921, 8:26 

Anders Lallerstedt 1743 1768 Virdestam 1921, 8:27 

Johan Unge 1758 1767 Virdestam 1921, 6:81 

Samuel Mörtling 1758 1767 Håhl 1846, III:311 

Erland Dryselius 1767 1779 Virdestam 1921, 7:161 

Harald Almqvist 1769 1774 Virdestam 1921; 3:91 

 

Dalregementet (indelt infanteri, norra Sverige) 

Dalarna var det första landskapet, vars allmoge införde det ständiga knektehållet. Redan från 

1621 uttogs 1400 knektar genom rotering i landskapet. 200 av dessa kom senare att tillföras 

Västmanlands regemente, och av de övriga 1200 bildades Dalregementet på åtta kompanier. Av 

fältprästerna var det endast regementspastorn som hade boställe i Stora Skedvi socken; de 

bägge bataljonspredikanterna fick sin lön i räntor endast. 

 Dalregementet har en personhistoria av hög kvalitet, som tyvärr är något oöverskådlig 

för identifiering. Regementets serie av mönsterrullor på Krigsarkivet är däremot väl bevarad.211 

För biograferingen erbjuder dock regementshistorien ett utmärkt material. 

Jonas Berglind 1716 1735 Ekström 1990, s. 161 

Carl Morin 1704 1723 Dalregementet, s. 180 

Erik Kiörsner 1718 1727 Ekström 1990, s. 556 

Anders Gottmark 1721 1724 Dalregementet, s. 386 

Daniel Raméen 1728 1732 Ekström 1990, s. 733 

Henrik Lindbohm 1731 1745 Ekström 1990, s. 584 

Jacob Fabricius 1735 1739 Dalregementet, s. 425 

Petter Sandel 1739 1752 Dalregementet, s. 434. 

Petter Joachim Erdtmann 1743 1745 Ekström 1990, s. 304 

Olof Petreaus 1746 1788 Dalregementet, s. 476 

                                                 
210 Virdestam 1921, 8:21 ff. KrA GMR Jönköpings reg: 1719, 1721, 1728, 1733, 1739, 1742, 1744, 1759, 1760, 1761, 1764, 1770, 1775, 1778, 

1785. 

211 KrA GMR Dalregementet: 1718, 1719, 1720, 1728, 1735, 1744, 1748, 1757, 1767, 1773, 1778, 1783, 1787, 1788. 
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Jacob Wallman 1752 1756 Ekström 1990, s. 978. 

Uno Brander 1757 1765 Dalregementet, s. 506. 

Henrik Höijer 1765 1769 Ekström 1990, s. 516 

Göran Ericsson 1769 1782 Dalregementet, s. 556. 

 

Östgöta infanteriregemente (indelt infanteri) 

I Östergötland roterades ett vanligt infanteriregemente på 1200 man i åtta kompanier, helt 

inom Linköpings stift. Regementspastorns boställe låg i Vreta kloster och bägge bataljonspre-

dikanternas i Nykils socken. 1791 slogs regementet samman med Östgöta kavalleri (se ovan). 

En regementshistorisk biografi finns, men då den endast nämner regementspastorerna kom-

pletteras identifieringen med generalmönsterrullor.212 

Frans Westerdahl 1702 1725 Westerlund 1919, Iva:128 

Jakob Hambreaus 1717 1730 Fant 1842, III:94 

Samuel Wallerin 1715 1731 Westerlund 1919, Ivb:408 

Olof Roswall 1718 1726 Westerlund 1919, Ivb:205 

Johan Bolmstedt 1731 1749 Carlqvist 1948, 12:395 

Simon Lundmark 1730 1731 Westerlund 1919, III:51 
Pehr Follenius 1731 1749 GMR 1750, Westerlund 1919, II:521, fadern; 

Odén 1902, s. 139 

Jonas Nordell 1743 1763 Westerlund 1919, II:173; Kugelberg 1930, s. 337 

Peter Wilhelm Litzenius 1749 1756 Westerlund 1919, II:313 

Nils Wiesendorf 1756 1771 Westerlund 1919, III:607 

Anders Egnell 1763 1785 Kugelberg 1930, s. 337 

Peter Samuel Ekerwall 1771 1791 Kugelberg 1930, s. 337 

 

Hälsinge regemente (indelt infanteri, norra Sverige) 

I Hälsingland och Gästrikland, utom kusttrakterna, roterades 1200 man på åtta kompanier. 

Regementspastorns boställe låg i Bollnäs socken, medan bataljonspredikanterna endast hade 

indelningar. Identifieringen av Hälsinge regementes fältpräster är problematisk. Ingen rege-

mentshistorisk biografi finns; i ärkestiftets herdaminne täcks endast regementspastorerna – och 

det bristfälligt; regementets mönsterrullor är har brister och saknas i stor utsträckning.213 

Anders Thelaus 1720 1726 Fant 1842, II:392 

Lars Landgren 1721 1742 Fant 1842, IV:628 

Matthias Smaraeus 1727 1733 Uddholm 1988, s. 60; Fant 1842, II:382, fadern 

Erik Montén 1732 1745 Fant 1842, III:87 

Lars Hedman 1741 1768 Fant 1842, I:81 

Carl Fredrik Kamecker 1745 1746 GMR 1748; Örnberg 1889, VIII:206 

Petter Wahlman 1746 1750 Fant 1842, I:233 

Abraham Wahlman 1750 1758 GMR 1759; Uddholm 1988, s. 62 

Lars Fernborg 1758 1759 GMR 1767; Fant 1842, II:374, fadern 

Magnus Isaeus 1759 1779 Fant 1842, III:23 

Jacob Hallgren 1768 1776 Fant 1842, II:439 

 

                                                 
212 Kugelberg 1930, s. 335 ff. KrA GMR Första Livgrenadjärreg: 1718, 1721, 1728, 1735, 1740, 1741, 1744, 1750, 1757, 1761, 1767. 

213 KrA GMR Hälsinge regemente: 1720, 1721, 1735, 1740, 1744, 1748, 1751, 1758, 1759, 1760, 1761, 1767, 1774, 1778. 
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Älvsborgs regemente (indelt infanteri) 

Älvsborgs regemente var det sydligaste av de tre västgötaregementen. 691 nummer roterades 

inom Göteborgs stift och 509 inom Skara stift. Regementspastorns boställe låg i Hyssna i Gö-

teborgs stift, 1:e bat.pred:s i Blidsberg i Skara och 2:e bat.pred:s i Kinna i Göteborg. Regemen-

tets historia är inte skriven, och Warholms herdaminne identifierar inte fältprästerna fullstän-

digt. Identifieringen sker alltså från mönsterrullor.214 

Johan Lysell 1718 1728 Skarstedt 1948, s. 294 

Olof Kullberg 1722 1727 Warholm 1871, I.393 

Anders Öjebom 1720 1729 Warholm 1871, I.461 

Johan Cullén 1729 1741 Skarstedt 1948, s. 601 

Andreas Säfvendahl 1729 1743 Warholm 1871, II:627 

Jonas Öjebom 1741 1744 Warholm 1871, I:462 

Reinhold Johan Barck 1742 1747 Skarstedt 1948, s. 396 
Georg Bånge 1744 1753 Warholm 1871, I:160; 

Jarlert 2009, II:15 

Carl Georg Lignell 1748 1753 Skarstedt 1948, s. 317 

Gustav Bökman 1753 1766 Skarstedt 1948, s. 294 

Peter Liedholm 1753 1765 Warholm 1871, I:347 

Bengt Afzelius 1766 1777 Warholm 1871, II:628 

Severin Wallin 1767 1780 Skarstedt 1948, s. 195 

 

Västgöta–Dals regemente (indelt infanteri) 

Västgöta-Dals regemente var roterat på Dal med 600 nummer och i Västergötland med 300 

nummer i Skaraborgs län och 300 nummer i Älvsborgs län. Det betyder att regementets man-

skap var delat jämnt mellan Skara och Karlstad stift, men de tre fältprästsboställena låg faktiskt 

i var sina stift. Regementspastorns boställe låg i Flo socken i Skara stift och de två bataljons-

predikants-boställena i Ale-Skövde i Göteborgs respektive Sundals-Ryr i Karlstads stift. I freds-

tid kom dock indelningen som förste bataljonspredikant att vara vakantsatt. 

 Regementet kom i samband med härordningsreformen 1901 att byta namn och lokali-

sering till Hallands regemente i Halmstad. Fältprästerna finns uppräknade i alla tre stiftens her-

daminnen, men begripligt nog med luckor. Däremot finns en god förteckning i regementets 

historia, som har följts här.215 

Herman Grotte 1715 1726 Warholm 1871, I:292 

Erland Rosell 1717 1728 Edestam 1965, 5:254 

Johan Haqvinius 1719 1722 Warholm 1871, I:618 

Magnus Sundborg 1722 1728 Warholm 1871, I:557 

Anders Bidberg 1728 1739 Warholm 1871, II:529 

Jonas Alin 1729 1738 Warholm 1871, II:562 

Peter Tugurin 1738 1749 Warholm 1871, I:331 

Johan Lundgren 1739 1749 Warholm 1871, II:470 

Petter Ekelund 1749 1753 Edestam 1964, 5:255 

Petter Liljeberg 1749 1760 Warholm 1871, I:159 

Petter Ruderberg 1754 1764 Edestam 1965, 5:255 

                                                 
214 KrA GMR Älvsborgs reg: 1719, 1720, 1725, 1729, 1736, 1741, 1744, 1749, 1758, 1768, 1774, 1780. 

215 Noreen 1911, s. 655 ff. 
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Didrik Bånge 1761 1767 Warholm 1871, II:55 

Jakob Beronius 1764 1779 Edestam 1965, 5:160 

Jöns Fryxell 1767 1779 Edestam 1965, 5:297 

 

Västmanlands regemente (indelt infanteri) 

Västmanlands regemente roterades med 205 nummer i södra Dalarna, 754 i Västmanland 

(varav 18 rotar var belägna i Strängnäs stift) och 241 i den del av Uppland som hör till Väst-

manlands län, men Uppsala stift. Boställen saknades för prästerna. Jordräntorna kom för fält-

prästernas del från Vittinge, Våla och Harbo socknar, alltså uteslutande från upplandsdelen.216 

 Regementets historia är skriven med en personhistorisk avdelning, och i det nya herdam-

innet för Västerås stift finns ett förnämligt biografiskt material.217 

Christian Georg Notman 1702 1739 Sparre 1930, s. 251 f 

Sven Törngren 1718 1741 Sparre 1930, s. 254 

Johan Essén 1719 1737 Ekström 1990, s. 312 

Karl Hellberg 1739 1751 Ekström 1990, s. 457 

Olof Siljeström 1740 1742 Ekström 1990, s. 847 

Aron Gagner 1741 1753 Ekström 1990, s. 375 

Olof Holmström 1743 1760 Ekström 1990, s. 494 

Kristian Julius Bohnsack 1753 1765 Håhl 1846, III:296 

Samuel Godenius 1760 1762 Muncktell 1843, II:251 

Johan Modin 1762 1764 Hagström 1897, I:439 

Aron Westén 1765 1777 Muncktell 1843, I:443 

Daniel Nohrborg 1766 1772 Hellström 1951, s. 550 

 

Västerbottens regemente (indelt infanteri, norra Sverige) 

Västerbottens regemente roterades i hela Västerbottens landskap; det bestod av 1056 nummer. 

Fältprästernas lön utgick endast med jordräntor. 

 1841 delades regementet i två kårer, Norrbottens och Västerbottens fältjägarekår, som 

sedan blev egna regementen. I Härnösands stifts herdaminne saknas fältprästerna helt, och i 

Västerbottens regementes historia finns endast regementspastorer, varför identifieringen av 

prästerna måste kompletteras dels med den bristfälliga serien generalmönsterrullor, dels med 

den välbevarade serien avlöningslistor.218 

Axel Julius Bjurberg 1716 1731 Hagström 1987, III:86 

Andreas Wallenius 1719 1727 Hagström 1987, II:529 

Kristoffer Roos 1719 1726 Strandberg 1832, I:394 

Bernhard Ask 1730 1740 Grape 1853, s. 33 

Carl Åhman 1731 1742 Steckzén 1955, s. 379 
Olof Mellin 1740 1741 Avlöningslistor 1742; 

Bygdén 1923, II:162, fadern 

Christian Herman Carlqvist 1742 1747 Akiander 1868, II:307 

Lars Forbus 1742 1755 GMR 1768; Strandberg 1832, I:412, fadern 

                                                 
216 ULA, Västmanlands län län, Landskontoret, Generalindelningsverk över Västmanlands regemente 1698. 

217 Sparre 1930, s. 251 ff. Det är det militära materialet som här har använts för identifieringen. 

218 Steckzén 1955, s. 375 ff. KrA GMR Västerbottens reg.: 1719, 1728, 1735, 1740, 1748, 1763, 1768. KrA Västerbottens regemente: Rege-

mentsskrivarkontoret. GI:6–7, Avlöningslistor 1740–42. 
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Erik Widgren 1743 1751 Bygdén 1923, II:382 

Zacharias Unaeus 1751 1756 Bygdén 1923, III:195 

Jonas Westman 1755 1763 GMR 1768; Modin 1889, s. 163 

Johan Lochnaeus 1757 1764 Bygdén 1923, III:282 

Carl Petter Eurenius 1764 1772 Bygdén 1923, III:219 

Axel Örnberg 1765 1782 Bygdén 1923, I:181 

 

Kalmar regemente (indelt infanteri) 

Regementet roterades i inlandet, med 639 nummer i Växiö stift, 264 nummer i Linköpings stift 

samt 197 nummer i Kalmar stift. Fältprästernas boställen låg också i alla tre stiften, rege-

mentspastorns låg i Döderhults socken av Kalmar stift, 1:e bat.pred:s i Algutsboda i Växiö stift 

och 2:e bat.pred:s i Målilla i Linköpings stift. Regementet har en förnämlig personhistoria; det 

är den som har använts här.219 

Gustaf Axelsson 1705 1724 Olsson 1947, 3:73 

Carl Rossander 1714 1723 Olsson 1947, 4:440 
Nils Meurling 1720 1736 Håhl 1846, 3:345; 

Rudelius 1952, s 382 

Johan Bursell 1721 1734 Virdestam 1921, 6:98 

Petrus Lindgren 1723 1735 Olsson 1947, 3:74 

Carl Sundberg 1735 1738 Olsson 1947, 2:280 

Andreas Petri Hertzman 1736 1752 Håhl 1846, 3:330 

Israel Nicander 1739 1744 Olsson 1947, 2:176 

Hans Jacob Donner 1744 1763 Olsson 1947, 2:178 

Georg Melin 1753 1766 Olsson 1947, 4:83 

Per Corvin 1758 1759 Rudelius 1952, s. 391 

Nils Andersson Bruhn 1760 1772 Virdestam 1921, 4:351 

Johan Segerstéen 1766 1779 Westerlund 1919, Ivb:261 

 

Närke–Värmlands regemente (indelt infanteri) 

Allmogen i Närke och Värmland uppsatte tillsammans ett infanteriregemente; det var dock 

större än det vanliga: tio kompanier och 1674 man, varav 474 man i Närke och 1200 man i 

Värmland. Regementspastorns boställe låg i Hallsbergs socken och 1:e bataljonspredikantens i 

Viby, bägge i Närke. 2:e bataljonspredikanten saknade boställe. 1814 delades regementet i 

Värmlands regemente och Närkes regemente. 

 I Karlstads stifts herdaminne finns en del av fältprästerna upptagna, men det finns också 

en regementshistoria, från vilken nedanstående uppgifter är tagna.220 

Anders Waller 1703 1726 Edestam 1965, 2:255 
Eric Swartz 1709 1735 Nordensvan 1904, s. 193; 

Edestam 1965, 3:54 

Laurentius Newelius 1717 1735 Hagström 1897, IV:180 
Johan Dahlgren 1735 1742 Nordensvan 1904, s. 195; 

Edestam 1965, 1:195 

Erik Magnus Wallerius 1735 1738 Hagström 1897, IV:238 

Axel Eric Bröms Liljestråle 1738 1763 Hagström 1897, IV:239 

                                                 
219 Rudelius 1955, s. 377 ff. 

220 Nordensvan 1911, s. 281 ff. 
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Petter Rizelius 1742 1774 Edestam 1965, 5:97 

Abraham Löthner 1742 1758 Edestam 1965, 2:327. 

Claes Cronander 1758 1772 Hagström 1897, III:672. 

Carl Gustaf Zetterqvist 1764 1785 Hagström 1897, IV:27. 

 

Jämtlands dragonregemente (indelt infanteri, norra Sverige) 

Trots sitt namn var Jämtlands dragonregemente ett vanligt infanteriregemente på åtta kompa-

nier, men med 1048 man, och den vanliga staben. På kavallerikompaniet fanns ytterligare en 

predikantsindelning. Regementspastorn hade Västerhus på Frösön som boställe, 1:e bat.pred. 

Åberg i Alsens socken, 2:e bat.pred. Hölje i Lit och skvadronspredikanten Dvärsätt i Rödöns 

socken. Regementspastorn tjänstgjorde också vid kavallerikompaniet och hade dessutom an-

svaret för själavården vid skansarna i Duved, Järpen och på Frösön; förste bataljonspredikan-

ten uppbar bägge predikantsindelningarna. 

 Regementet kom på 1800-talet att byta namn till fältjägare. Det finns ingen person-

historia skriven för regementet, men just fältprästerna finns identifierade i en artikel i Jämten, 

som baseras på generalmönsterrullor och boställssyneprotokoll. Det är den som har använts 

för nedanstående sammanställning.221 

Olof Flodalin 1711 1732 Bygdén 1923, III:39 

Nils Sundius 1713 1726 Bygdén 1923, II:298 

Per Olov Sundberg 1727 1730 Bygdén 1923, II:275 

Johan Drake 1730 1733 Lund 1956, s. 112 

Peter Staaf 1733 1742 Bygdén 1923, IV:46 

Mattias Tollbom 1733 1742 Lund 1956, s. 112 

Daniel Salin 1742 1748 Bygdén 1923, III:40 

Johan Erik Huss 1742 1764 Bygdén 1923, III:158 

Jonas Graan 1749 1769 Bygdén 1923, III:136 

Elias Graan 1764 1782 Bygdén 1923, III:344 

Anders Nenzén 1769 1789 Bygdén 1923, III:283 

 

Änkedrottningens livregemente till fot (värvat, landsorten) 

Regementet uppsattes genom värvning 1741 av greve Gustaf David Hamilton, som också blev 

dess första chef. Regementet bestod av åtta kompanier om vardera 125 man. Som värvat var 

regementet i princip ständigt tjänstgörande i garnison, först i Skåne och från mitten av 1750-

talet på Sveaborg. Det bar namn efter cheferna: Hamilton 1741–59; Lillje 1759–61; von Liewen 

1761–62; Prins Fredrik Adolf 1762–71; Zöge von Manteuffel 1771–72. 1772 fick det namnet 

Änkedrottningens livregemente, vilket det hette fram till kapitulationen på Sveaborg 1808 då 

det upplöstes. Identifieringen sker med hjälp av generalmönsterrullorna.222 

Nils Rusch 1741 1749 Cavallin 1854, IV:404 

Andreas Holst 1741 1752 Carlqvist 1948, 14:552 

Eilert Holger Barfoth 1749 1756 Carlqvist 1948, 14:555 

Anders Flodman 1752 1764 Hagström 1897, II:462 

Johan Normarck 1757 1769 Akiander 1868, I:152 

                                                 
221 Lund 1956, s. 103–120. 

222 KrA GMR Hamiltons regemente osv.: 1742, 1753, 1757, 1763, 1770, 1773, 1775, 1777, 1779, 1780. 
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Claes Erik Brunckman 1764 1780 GMR 1782; Odén 1902, s. 215 

Carl Avelan 1769 1775 Strandberg 1832, I:157 

 

Konungens eget värvade regemente (värvat, landsorten) 

Regementets ursprung står att finna i det 1719 sammanslagna Smålands tre- och femmännings-

regemente. Till detta hade resterna av Östgöta och Södermanlands tremänningar lagts 1721, 

och regementet bar därefter namn efter sina chefer: Horn 1721–24; von Schwerin 1724–29; 

Horn 1729–36; Bousquet 1736–47; Prins Gustaf (den senare Gustav III) 1747–53; Kronprin-

sen 1753–71; Prins Fredrik Adolf 1771–72; därefter fick regementet namnet Konungens eget 

värvade. Naturligtvis förde de kungliga inte befälet annat än till namnet. 

 Regementet låg i garnison uppdelat på en lång rad platser i södra Sverige, utom under 

pommerska kriget då det tjänstgjorde i Finland. Efter återkomsten till Skåne på 1760-talet 

tjänstgjorde livbataljonen och regementspastorn i Kristiansstad, och den andra bataljonen med 

bataljonspredikanten i Malmö. På 1790-talet sammanslogs regementet med Sprengtportens och 

förlades i Landskrona, där det slutligen reducerades och drogs in under 1800-talet. Identifie-

ringen sker med hjälp av generalmönsterrullorna.223 

Petter Lyth 1712 1723 Lemke 1868, s. 307 

Johan Krook 1720 1725 Virdestam 1921, 6:139 

Nils Busch 1717 1723 Hellström 1951, s. 485 

Petrus Lammerus 1723 1728 Carlqvist 1948, 14:551 

Gabriel Lammerus 1725 1730 Carlqvist 1948, 5:501 

Hans Thunman 1729 1742 Hagström 1897, I:342 

Johannes Qviding 1730 1734 Carlqvist 1948, 9:123 

Petter Wåhlin 1735 1744 Carlqvist 1948, 5:119 

Israel Melin 1742 1750 Olsson 1947, 2:253 

Håkan Hellichius 1744 1749 Carlqvist 1948, 12:73 

Lars Junbeck 1749 1767 Virdestam 1921, 5:287 

Jacob Kierrulf 1751 1764 Carlqvist 1948, 10:221 

Petter Hahn 1765 1778 Carlqvist 1948, 12:399 

Johan Ludvig Tielcke 1768 1778 Carlqvist 1948, 8:196 

 

Björnbergs regemente (värvat, landsorten) 

Bergslagarna var egentligen befriade från rotering och utskrivningar, men under Stora nordiska 

kriget hade det s.k. Bergsregementet satts upp. Starkt reducerat genom förluster slogs det i slu-

tet av kriget samman med andra tillfälliga och värvade förband till Garnisonsregementet i 

Malmö. Från 1722 bar regementet namn efter sina chefer: Adlerfeldt 1717–37; von Willebrand 

1737–43; Ruthensparre 1743–49; von Lantingshausen 1749–52; Cronhielm 1752–62; Björnberg 

1762–72. Regementet var förlagt i garnison i flera sydsvenska städer; t.ex. 1736 var det uppde-

lat mellan Malmö, Kalmar, Varberg, Karlskrona, Kristianstad och Karlshamn. 1739–43 låg 

regementet i Finland, sedan i Göteborg fram till 1752, och därefter på Sveaborg och i Lovisa. 

1808 upplöstes regementet i och med Sveaborgs kapitulation. För Bergsregementet finns en 

                                                 
223 KrA GMR Smål. 3- och 5-män.reg.: 1720; GMR Östgöta och Södermanlands tremänningsreg. till fot osv.: 1720, 1721, 1722, 1724, 1725, 

1726, 1728, 1729, 1732, 1737, 1743, 1744, 1749, 1754, 1757, 1759, 1763, 1767, 1770, 1773, 1775, 1777, 1779. 
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historia med biografiska uppgifter; prästerna är dock i ofullständig utsträckning införda i denna, 

och därför används generalmönsterrullorna.224 

Lars Palm 1712 1727 Warholm 1871, I:345 

Mårten Lindgård 1716 1732 Carlqvist 1948, 2:448 

Anders Baas 1727 1740 Carlqvist 1948, 14:519 

Mattias Otto Ubechel 1732 1743 Jarlert 2009, I:34 

Johan Löflund 1740 1756 GMR 1747; Akiander II:394 

Johan Pettersson Dahlerus 1743 1746 GMR 1748; Olsson 1947, 1:255 

Johan Heggardt 1746 1754 GMR 1757; Carlqvist 1948, 14:553 

Johan Christian Forsskåhl 1755 1756 GMR 1757; Hellström s 369, fadern 

Erich Stickselius 1757 1781 GMR 1782; Modin 1889, s 71 

Anders Palm 1757 1767 Hagström 1897, IV:390 

Friedrich Wilhelm Pose 1767 1771 Akiander 1868, II:154 

Carl Biörckström 1771 1774 GMR 1775; Sjöström 1922, s. 143 

 

Gyllengranats regemente (värvat, landsorten) 

Till Västgöta tremänningsreg. lades delar från ett flertal andra tillfälliga regementen 1719, då det 

förlades i Göteborg som garnison. Regementet kom sedan att bli ett värvat garnisonsregemente 

och låg i Göteborg med omnejd ända till 1801, då det upplöstes och personalen tillfördes Göta 

artilleriregemente. Det bar namn efter sina chefer: Ribbing 1723–30; Zander 1730–47; Hes-

senstein 1747–69; Gyllengranat 1769–74. Fältprästerna finns i viss utsträckning i Göteborgs 

herdaminne, men för identifiering används generalmönsterrullorna.225 

Johan Klefbeck 1714 1727 Warholm 1871, I:443 
Johan Fortelin 1714 1730 Strandberg 1832, I:368; 

Jarlert 2009, II: 124 

Magnus Hallenstedt 1728 1730 Skarstedt 1948, s. 627 

David Hummel 1730 1735 Skarstedt 1948, s. 504 
Lars Brun 1731 1745 Skarstedt 1948, s. 245; 

Sjöström 1907, s.113 

Olof Boman 1735 1746 Skarstedt 1948, s. 234 

Olof Ekebom 1745 1750 Jarlert 2009, s. 41 

Peter Hollmertz 1746 1751 Skarstedt 1948, s. 622. 

Peter Strömbom 1750 1759 Warholm 1871, I:147 

Gustav Segerdahl 1752 1761 Warholm 1871, I:209 

Anton Grimbeck 1759 1780 GMR 1780; Skarstedt 1948, s. 215 

Stephan Enander 1762 1766 Skarstedt 1948, s. 555 

Georg Gottlob Löhr 1767 1770 Carlqvist 1948, 8:429 

Carl Johan Brag 1771 1774 Jarlert 2009, s. 190 

 

Sprengtportens regemente (värvat, landsorten) 

Västra skånska regementet kom 1721–22 att slås samman med delar av ett flertal andra tillfäl-

liga regementen och sättas på värvad stat för att tjänstgöra som garnisonstrupp i södra Sverige. 

                                                 
224 KrA GMR Östra skånska reg.: 1716, 1721; GMR Yngre Bergsreg. osv.: 1716, 1720, 1721, 1722:1, 1724:1, 1726, 1728, 1729, 1732, 1735, 

1736, 1739, 1748, 1749, 1757, 1759, 1763, 1770, 1773, 1775, 1780, 1782. 

225 KrA GMR Västgöta tremänningsreg. osv.: 1717, 1721, 1724, 1725, 1728, 1732, 1735, 1736, 1737, 1739, 1740, 1742, 1744, 1748, 1749, 1754, 

1757, 1763, 1769, 1773, 1776, 1778, 1780 
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Regementet bar namn efter sina chefer: Posse 1721–28; Dohna 1728–37; von Schwerin 1737–

49; Cronhiort 1749–55; Löwenfels 1755–63; Sprengtporten 1763–96. 

 Regementet var på 1720-talet delat på fem olika garnisoner; regementspastorn tjänst-

gjorde i Malmö och bataljonspredikanten i Karlskrona. Därefter flyttade regementet till 

Stralsund, där det var förlagt till och med det pommerska kriget; på 1760-talet återvände det till 

Landskrona med huvuddelen (reg.past.) samt en mindre del i Helsingborg och Kalmar 

(bat.pred.). Det kom sedermera att slås samman med Konungens eget värvade regemente. 

Identifieringen sker med hjälp av generalmönsterrullorna.226 

Erick Burmarck 1712 1731 Carlqvist 1948,7:387 

Erik Almstedt 1721 1730 GMR 1736; Carlqvist 1948, 14:518 

Olof Ingelgren 1730 1758 Carlqvist 1948, 10:414 

Jacob Grahl 1731 1734 Hagström 1897, IV:435 

Petrus Almqvist 1734 1765 Elgenstierna 1925, I:67a 

Paul Ehrenfried Rehfeldt 1759 1770 GMR 1773; Carlqvist 194, 14:558 

Isaac Ehrenfried Schinkell 1765 1768 GMR 1769 

David Duncker 1768 1784 GMR 1785, Carlqvist 194, 14:558 

Nils Jacob Kröhl 1770 1790 GMR 1791; Carlqvist 1948, 14:558 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Riksarkivet (RA), Stockholm 

 Regementsprästers ansökningar och suppliker (bokstavsordning) 

 Skrivelser till Kungl. Maj:t 

  Från Krigskollegium 

Krigsarkivet (KrA), Stockholm 

 Militieräkenskaper    

 Generalmönsterrullor, GMR (mikrofiche)   

  Dalregementet 

  Första livgrenadjärregementet 

  Andra livgrenadjärregementet 

  Jönköpings reg.    

  Skaraborgs reg.    

  Älvsborgs reg.  

  Bohus dragonregemente 

  Hälsinge reg.   

  Västerbottens reg.  

  Livregementet till häst   

  Smålands husarregemente  

                                                 
226 KrA GMR Västra skånska regementet osv.: 1715, 1718, 1721:1, 1721:2, 1722, 1728, 1729, 1736, 1737, 1740, 1744, 1748, 1750, 1754, 1759:1, 

1759:2, 1760, 1767, 1769, 1773, 1775, 1785, 1787, 1791. 
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  Skånska husarregementet  

  Svea livgarde     

  Hamiltons reg. osv. 

  (Prins Fredrik Adolfs reg; Änkedrottningens livregemente)  

  Västra skånska reg. osv. 

  (Posses reg; Dohnas reg; von Schwerins reg; Cronhiorts reg; Löwenfels reg;

  Sprengtportens reg.)   

  Östgöta och Södermanlands tremänningsregemente till fot osv. 

(Horns reg; von Schwerins reg; Bousquets reg; Kronprinsens reg; Konung-

ens eget värvade reg.) 

  Smålands tre- och femmänningsregemente till fot 

  Östra skånska reg.     

  Yngre Bergsregementet osv. 

(Adlerfeldts reg; Ruthensparres reg; von Lantingshausens reg; Cronhielms 

reg; Björnbergs reg.)    

  Artilleriregementet    

  Västgöta tremänningsreg. till fot osv. 

  (Ribbings reg; Zanders reg; Hessensteins reg; Gyllengranats reg.) 

 Västerbottens regemente. Regementsskrivarekontoret. 

  GI:6-7, Avlöningslistor  

 

Uppsala Landsarkiv (ULA)  

 Landskontoret i Uppsala län. 

  Handlingar angående Upplands regemente. 

  Generalmönsterrullor 

 Landskontoret i Västmanlands län. 

  Handlingar angående Västmanlands regemente. 

  Generalindelningsverk, 1698 

  Handlingar angående Livregementet till häst. 

  Generalmönsterrullor 

 Landskontoret i Örebro län. 

  Handlingar angående Livregementets husarer och dess föregångare. 

  Generalmönsterrullor 

 Uppsala Domkapitel t.o.m. 1900 

  F IX:1 Handlingar ang. Krigspräster 

 Strängnäs domkapitel 

  D2a:1 Förteckningar över prästvigningar 

 Läby församling. 

  Födelse- och dopbok, C:1 (med död- och begravningsbok) 

 Kapten B. W. Nisbeths samling 

 

Stockholms stadsarkiv (SSA), Stockholm 

 Svea Livgarde, Grenadjärbataljonens församling 

  C:2, Födelse- och dopbok 
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 Svea Livgarde, Livbataljonens församling 

  C:2, Födelse- och dopbok 

 Hovkonsistoriets arkiv 

  AI:12, Protokoll, 1754–58 

 

Carolina Rediviva (UUB), Uppsala 

 Westinska samlingen 

  587: Register över regala pastorat 

  1815: 1735 åhrs Cassaräkning för Kongl. Maij:ts Lijf Drabantecorps. 

  1817: 1737 åhrs Cassaräkning för Kongl. Maij:ts Lijf Drabantecorps. 

  1822: 1745 åhrs Cassaräkning för Kongl. Maij:ts Lijf Drabantecorps. 

  1829: 1752 åhrs Cassaräkning för Kongl. Maij:ts Lijf Drabantecorps. 

  1831: 1772-1773 åhrs Räkenskaper för Kongl. maij:ts Lijf Drabante Corps. 
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