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Abstract 

 

Angelica Svensson 

Antal sidor: 49 

Under stormaktstiden och tiden för det stora nordiska kriget, som utbröt år 1700, var relationen 

mellan kyrka och stat god. Det var också dessa två som satte premisserna över hur den övriga 

svenska befolkningen skulle leva ett religiöst liv i enlighet med den evangelisk-lutherska läran. Ti-

digare forskning har gett oss mycket information om vad förkunnelsens innehåll och syfte var 

under tiden för det stora nordiska kriget. Hur detta mottogs av karolinerna, d.v.s. de som följde 

med på Karl XII:s ryska fälttåg, och hur deras religiösa liv såg ut finns det emellertid inte lika mycket 

information om. Syftet med föreliggande studie är att undersöka gudsbild och religiositet hos några 

av karolinerna under det stora nordiska kriget. Tanken är att se hur dessa kom till uttryck och hur 

karolinerna förhöll sig till detta under fälttåget i allmänhet och i förhållande till striden i synnerhet. 

Metoden är en kvalitativ textanalys av åtta karoliners dagböcker och memoarer.  

Det visar sig att karolinernas texter ger uttryck för en närvarande och agerande gud. En gud som 

hjälpte, räddade, belönade och straffade under både marsch och i strid. Relationen med Gud fanns 

både på ett kollektivt och ett individuellt plan, där den sistnämnda utmärker sig främst i kontexter 

i behov av räddning. Både behovet och hoppet om räddning verkar stamma från den tudelade 

synen karolinerna hade på sig själva som dels ett utvalt folk, men också som syndare. Religiositeten 

kommer också till uttryck genom deras gudsbild och hur de skulle få den agerande guden att handla 

till deras fördel eftersom det är en ömsesidig relation det handlar om. Karolinerna behövde i sin 

tur leva i enlighet med deras syn på ett kristet liv. Detta gällde både ur moraliska aspekter, upprätt-

hållandet av en religiös praxis, samt erkänna Gud när han hade handlat väl mot dem. 

 

Sökord: 1700-tal, karoliner, det stora nordiska kriget, gudsbild, religiositet, religionshistoria, Karl 

XII 
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1 Inledning 

Under Sveriges stormaktstid, vars ställning bekräftades år 1648 vid freden efter Trettioåriga kriget, 

hade kyrkan i Sverige stärkts som evangelisk-luthersk efter beslutet vid Uppsala möte år 1593. Den 

teologiska utvecklingen utmärktes av ortodoxins starkare ställning och det fanns ett samförstånd 

mellan kyrka och stat.1 

Karl XII accepterade riksdagens vädjan att ta på sig titeln som regerande kung redan vid 15 års 

ålder, efter att båda hans föräldrar avlidit. På kröningsdagen kom han ut från kungshuset, bärandes 

kronan på huvudet och spiran i handen. Detta var en markering om att han fått makten från Gud 

och inte representanterna för Sveriges folk. Han smordes därefter i Storkyrkan. Under sin tid som 

kung sammankallade han heller aldrig riksdagen. Kungen hade blivit präglad av en stark religiositet 

hela sitt liv, som man framförallt tror kommer från inverkan av hans mor. I hans religiositet fanns 

det en fatalism och ett fokus på renlärigheten. Vid denna tid var svenskarna, dels genom den lut-

herska åskådningen, fyllda av en vördnad för överheten, vars viktigaste maktinstrument var armén.2  

Under Stormaktstiden bestod den svenska befolkningen av drygt 2,5 miljoner människor, varav 

nästan alla tillhörde den luthersk-evangeliska tron. 1600-talets envälde utmärktes också av ett krav 

på uniformitet inom kyrkan. Under Karl XI fick man en ny kyrkolag år 1686 och en ny kyrkohand-

bok kom år 1693 m.m. Hans son var inte sen med att följa faderns fotspår och gav ut Karl XII:s 

bibel. Det fanns således lagar och förordningar som utgick från kungamakten och dessa reglerade 

den kyrkliga miljön. Kyrkolagen föreskrev återkommande kyrkliga förhör för att öka kunskap och 

vara vägledande för individen. Psalmboken var något man ofta hade hemma och lärde sig utantill 

och Bibeln kom även att prägla språket och det dagliga samtalet. Hustavlan och treståndsläran, som 

har sina rötter i Luthers Lilla katekes, blev också viktigt i förhörssammanhangen och människornas 

kunskap. Den blev både normbildande inom luthersk teologi och en bärande ideologi. Trestånds-

läran bestämde synen på samhället och medborgarens plats däri. De tre stånden uttrycks klart i 

ortodoxin. Den omfattade alla i Sverige och tydliggjorde var och ens plats i förhållande till kyrka 

och samhälle. Varje stånd hade sitt speciella ansvarsområde inom kyrka, stat och hem och hustavlan 

visade hur kategorierna skulle fungera i sina uppgifter.3  

Den läromässiga aspekten i religiositeten var fast förankrad i Bibeln. Den heliga skriften sågs som 

Guds ord som förmedlats genom profeterna och apostlarna och var därför norm och rättesnöre 

för både tro och liv. Traditioner som var endast muntliga avfärdades helt. Det var genom Bibeln 

som Gud uppenbarade sig för människorna och det var just genom bibelordet som man kunde få 

kunskap om Gud. Bibelordet fick därför total dominans för tro och liv i både kyrka och samhälle. 

De två sakramenten, dop och nattvard, fick också en mer framträdande plats i kyrkans undervis-

ning, gudstjänst och fromhets liv. Prästerna var de andliga ledarna med ett stort inflytande eftersom 

det var medborgarnas plikt att gå i kyrkan. Man satte en stor betydelse vid predikan och det var ett 

krav att delta i gudstjänsterna.4 

                                                           
1 Oredsson, S. (1998) s.35. & Andrén, C-G. (1998) 102. 
2 Oredsson, S. (1998) s.40f, 68. & Andrén, C-G. (1998) s.96. 
3 Oredsson, S. (1998) s.35. & Andrén, C-G. (1998) 102f, 105f 
4 Oredsson, S. (1998) s.38. & Andrén, C-G. (1998) s.103f. 
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Gudstjänsterna spelade en lika stor roll i fältlivet som i det vanliga församlingslivet. En speciell 

förordning sade att det skulle hållas dagliga bönestunder, fredagspredikan samt två predikningar 

söndag och helgdag i varje regemente.5 

Så såg alltså det religiösa klimatet ut i Sverige när det stora nordiska kriget utbröt år 1700. Premis-

serna var satta av kungamakten samt kyrkan och förmedlades vidare till den övriga svenska befolk-

ningen. Det fanns en agenda som skulle följas och den tidigare forskningen i området har utrett 

mycket av vad man uttryckligen sade till befolkningen och inte minst soldaterna som deltog i kriget, 

samt vad syftet med detta var. Den föreliggande studiens ambition är att söka utreda hur detta 

mottogs av de som följde med Karl XII:s fälttåg i Ryssland, de s.k. karolinerna.  

Undersökningens relevans kan också ses ur ett religionsdidaktiskt perspektiv, eftersom religions-

kunskapen ska behandla hur religioner kommer till uttryck i både ord och handlingar. Den ska 

också innehålla exempel på hur människor formulerar sig och förhåller sig till etiska och existenti-

ella frågor. Kursplanen syftar också till att eleverna ska bredda, fördjupa, utveckla kunskaper och 

möta olika tolkningar av detta.6 Denna undersökning kan således bidra med ett exempel på tolkning 

ur dessa aspekter. Den är också användbar eftersom den bidrar med en förståelse av tolkning gäl-

lande kristendomen, vars värdegrund ligger till grund för det svenska samhället. Kursplanens cen-

trala innehåll ska även bidra med kunskaper om gruppers identiteter och hur de kan formas i för-

hållande till religion, utifrån exempelvis skriftliga och historiska källor.7 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka gudsbild och religiositet hos ett urval av karoli-

nerna under det stora nordiska kriget. Ambitionen är att se hur dessa kom till uttryck och hur ka-

rolinerna förhöll sig till detta under fälttåget i allmänhet och i förhållande till striden i synnerhet.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur kom karolinernas gudsbild och religiositet till uttryck? 

 Hur talade de om religiositeten i förhållande till striden?   

 Vid vilka tillfällen visar sig religiositeten i texterna?  

 Kommer karolinernas egna tankar fram? Återspeglar dessa fältprästernas förkunnelse? 

2 Tidigare forskning och teori 
I Peter Ericssons avhandling Stora nordiska kriget förklarat – Karl XII och det ideologiska tilltalet8 menar 

författaren att staten ville motverka handlingar som syftade till att göra motstånd mot kriget. För 

att kungen skulle kunna upprätthålla sin krigspolitik behövde staten erbjuda tillräckligt med resur-

ser. Det förutsatte att sådana resurser fanns i bondesamhället och att staten kunde organisera dessa. 

Det förutsatte också att undersåtarna antingen gav sitt samtycke eller i alla fall inte aktivt motsatte 

sig krigspolitiken. Genom ekonomhistorikern Heckscher framhåller Ericsson att inrättandet av in-

delningsverket och det ständiga knektehållet medförde ideologiska problem för staten. Dessa pro-

blem handlade om krigspolitiken och maktens legitimitet. Om staten ville använda sig av samhällets 

resurser så låg det också i statens intresse att styra undersåtarnas föreställningar om sin situation. 

                                                           
5 Andrén, C-G. (1998) s.110f 
6 GY11. s.137 
7 GY11. s.137f 
8 Ericsson, P. (2002) 
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Staten kunde på så sätt få befolkningen att inse nödvändigheten i att krigspolitiken prioriterades 

framför dem själva. Dessa förklarande insatser, både vad gäller undersåtarnas situation och det 

meningsfulla med en fortsatt krigsföring, från statens sida är vad Ericsson undersöker i sin avhand-

ling. Han förklarar själv att det konkret handlar om hur kungen och hans medarbetare behandlade 

befolkningen, både vad gäller det man gjorde och vad man sade till dem. Ericssons övergripande 

syfte med studien är alltså att kartlägga de ideologiska insatserna under kriget. Han vill veta vilka 

tilltal som användes för att förklara krigspolitiken och hur dessa tilltal logiskt kopplades samman 

till varandra.9 

När det kommer till det religiösa tilltalet så menar Ericsson att det första man bör tänka på är att 

Sverige vid denna tid var en konfessionell enhetsstat. Staten hade sedan länge haft ambitionen att 

skapa förutsättningar där ideologiska tilltal med religiöst innehåll skulle accepteras. Under Karl XI 

hade en rad reformer kommit med just det syftet. En av Ericsson slutsatser är att det kanske vik-

tigaste religiösa tilltalet var det som menade att människor var syndare. För att återupprätta relat-

ionen med Gud och återfå löftet om frälsning så måste syndarna ångra sig och göra bot. Genom 

skapandet av syndare kunde kyrkan binda människorna till sig och utformade då även ett existen-

tiellt behov av fortsatta tjänster. Läran om människan som syndare var grundläggande för staten 

och prästerskapets förklaring till kriget och krigspolitiken, menar Ericsson. Man såg Gud som rätt-

färdig och Hans straff av obotfärdiga syndare var ofrånkomlig. Dock låg inte straffet på ett indivi-

duellt plan, utan man såg på ansvaret ur ett kollektivt perspektiv. Därför kunde kriget, men också 

andra kollektiva bördor som missväxt, pest osv. förklaras som Guds straff. Man menade alltså att 

kriget var undersåtarnas eget fel för att de var ett syndigt och obotfärdigt folk. Lösningen på detta 

lades emellertid inte på den politiska arenan utan på den moraliska.10 

Ett annat sätt att förklara undersåtarnas underkastelse gentemot kungen i religiösa termer kom till 

uttryck genom Luther lilla katekes. Denna användes för att kontrollera undersåtarnas kunskaper 

genom förhör och ofta låg den även som underlag för predikningarna. Lydnadsplikten skärptes 

genom det fjärde budet eftersom man breddade tolkningen av det och likställde ”Fader och Moder” 

med överheten. Det blev därmed Guds lag som man bröt om man visade olydnad och man fick 

därigenom inte visa någon ovillighet gentemot kungliga befallningar. Det fanns emellertid fler sätt 

att förklara lydnadsplikten utifrån religiösa aspekter. Kungen sågs som Guds redskap på jorden och 

hans handlingar och beslut blev därigenom legitima. Man menade att Gud grep in i historien och 

därigenom straffade eller belönade människorna. Det gjordes även gällande att Gud stred på svens-

karnas sida när man hade framgång och att Han genom de militära framgångarna visade sin nåd 

för de svenska undersåtarna. Var det dock så att man fick ett militärt bakslag så förklarades detta 

genom undersåtarnas synder och obotfärdighet.11  

Tanken om att folket hade en speciell relation till Gud syntes också i Bibelanvändningen, menar 

Ericsson. De gammaltestamentliga berättelserna användes för att förstå det samtida händelseför-

loppet. Sverige liknades vid Israel och dess öde bestämdes av Gud. Därmed blev kungens under-

såtar Guds folk, vilket stärkte gemenskapen hos undersåtarna och betonade deras gemensamma 

öde. Dock var det ovanligt att utifrån religiösa grunder demonisera fienden.12  

                                                           
9 Ericsson, P. (2002) s.14ff 
10 Ericsson, P. (2002) s.262f 
11 Ericsson, P. (2002) s.264 
12 Ericsson, P. (2002) s.264 
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Ericsson menar således att det religiösa tilltalet var grundläggande och var effektivt för att det gick 

hand i hand med människors existentiella behov av ordning och mening i tillvaron. Det gjorde att 

kriget, det kungliga maktutövandet, folkets lydnadsplikt och den tillskrivna gemenskapen var en del 

av Guds plan, där målet var de troendes frälsning. Det viktiga var att relatera det hela till underså-

tarna och ge dem förklaringen om vilka de var. Nämligen att de var syndare som behövde kyrkans 

nådemedel, undersåtar med lydnadsplikt mot överheten, men också delaktiga i en speciell relation 

med Gud som fick ta del av hans särskilda omsorg. På så sätt skulle de alla förstå att kriget var ett 

straff för deras synder, att det låg i deras plikt gentemot Gud att betala skatt, att de ständigt skulle 

bistå med manskap och att Gud till sist skulle skänka seger till de omvända syndarna. I en tid med 

yttre hot, osäkerhet och förändring kunde det religiösa tilltalet erbjuda trygghet och kontinuitet.13 

I Andreas Hellerstedts artikel Det rättfärdiga kriget i Simon Isogaeus Carla Seger-Skiöld14, som finns ut-

given i Karolinska förbundets årsbok 200815, går det också att läsa att krigsföringen försvarades utifrån 

religionen. Hellerstedt behandlar verket Carla Seger-Skiöld från år 1714 som i sin tur behandlar krig 

ur teologisk synvinkel. Denna utkom efter att den svenska krigslyckan hade vänt, trots att den var 

färdigskriven redan innan sekelskiftet. Hellerstedt menar att religion gjorde kriget begripligt och 

verket hade även ett politiskt syfte, vilket kanske inte ter sig så konstigt med tanke på att verket var 

en beställningsvara från Karl XI. Hellerströms syfte är att med bakgrund mot dagens debatt om att 

islam ibland sammankopplas med bruket av våld och legitimering av krig, visa hur en kristen världs-

bild och en krigsförhärligande ideologi kunde samverka för att legitimera en aggressiv utrikespolitik 

och en grym krigsföring.16 I sina frågeställningar avser Hellerstedt att bl.a. besvara frågor kring vad 

som gör ett krig rättfärdigt, samt vad Gud och religionens roll är i krig. Han väljer också att lägga 

fokus på de metafysiska, moraliska och religiösa aspekterna av kriget och har därför uteslutit de 

mer praktiska.17  

Det som Hellerstedt slutligen kommer fram till är att man bör betrakta verket som en del av en 

förklarande myt, där syftet var att ge en hård tillvaro mening. Det svenska bondesamhället som tog 

en stor del av krigsbördan behövde en allmän och metafysisk förklaring. Genom att beskriva krig 

som syndastraff kunde man lägga skulden för kriget på dem som drog mist nytta av det. Svenskar-

nas erövringar på 1600-talet, som framförallt gjordes på bekostnad av Danmark, kunde därför le-

gitimeras genom religiösa argument. Verket tillkom i en kontext som satt prägel på innehållet och 

de religiösa argumenten går att finna i boken menar Hellerstedt. Han menar också att verkets 

främsta syfte är att legitimera våld. Han menar att i likhet med Luther så anser Isogaeus att kriget 

såsom Guds rättmätiga straff är grymt till sin natur och hänvisar därför mer till Gamla testamentet 

än till Nya testamentet. Detta eftersom den förra ger mer beskrivningar av en förargad och straf-

fande Gud och den senare är mer inriktad på kärleksbudskap. Emellertid så menar han att Isogaeus 

också gör anspråk på Nya testamentet för att stödja sin uppfattning. Detta gör han genom att vända 

upp-och-ner på Paulus militära metaforer för den kristnes andliga kamp. Hellerstedt skriver också 

att Isogaeus ger legitimitet åt utrikespolitiken genom att ge kungamakten en utstrålning av helighet. 

Denna utstrålning går också att finna i erövringarna, eftersom rikets gränser beskrivs som givna av 

Gud. Soldaten får också ta del av heligheten och kriget legitimeras även av en demonisering av 

                                                           
13 Ericsson, P. (2002) s.264f 
14 Hellerstedt, A. (2008) 
15 (red.) Lennersand, M. (2008) 
16 Hellerstedt, A. (2008) s.7 
17 Hellerstedt, A. (2008) s.11 
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fienden. Hellerstedt menar också att myten kan ha haft en funktion i fält. Han skriver att likt 

Englunds tankar om att bönestunderna före slag under den aktuella tiden syftade till att jaga bort 

skräcken och impulsen att fly, så skulle verket kunna betraktas som bakgrund mot detta. Avslut-

ningsvis menar han att krigskonsten var starkt förknippad med historia, politik och moralfilosofi. 

Lärorna om dygdetik och själens passioner, som beskrivit människans natur, har haft ett stort in-

flytande på synen på krig. Krig handlade om människor och speciellt hur man skulle leda och di-

sciplinera dem, vilket han menar är tydligt hos Isogaeus eftersom verket inte enbart handlar om 

teologiska frågor.18  

I Carl-Gustaf Andréns artikel ”Såsom en kristlig konung” Karolinsk fromhet och dess påverkan på Karl XII19 

diskuterar författaren kungamaktens och kyrkans relation under Karl XII:s tid vid makten. Andrén 

beskriver att kungens envälde aldrig förr fått ett sådant absolut uttryck som vid Sveriges riksdags-

beslut 20 november år 1693: ”En envålds allom bjudande och rådande suverän konung den ingen 

på jorden är för dess aktioner responsabel utan har makt och våld efter sitt sinne och såsom en 

kristlig konung att styra och regera sitt rike”20. Emellertid var inte kungen totalt enväldig, han var 

alltid underkastad kristen tro.21 

1688 års instruktioner till Karl XII:s uppfostran innefattar fyra områden. En av dessa var kristen-

domsundervisning, vilken syftade till att skapa en sann gudsfruktan hos honom. Avsnittet gällande 

kristendomsundervisningen är också det mest omfattade avsnittet. Denna är även indelad i tre 

punkter som anger innehållet för undervisningen. Andrén menar att man genom detta kan få en 

uppfattning om hur Karl XII:s tilltänkta religiösa fostran skulle utformas och att detta även åter-

speglar kyrkans läro- och fromhetstyp under den aktuella tiden. Enligt instruktionerna skulle 

kungen be dagligen och anvisningarna understryker det viktiga i att medvetandegöra prinsen i att 

Bibeln är Guds ord, att den är sammankopplad med människans salighet och att den är ett rätte-

snöre för både tro och liv. Undervisningen skulle sedan fördjupas med kunskaper i bl.a. trosbekän-

nelsen Nicenum och Athanasianum, den apostoliska trosbekännelsen nämns inte i instruktionerna, 

Luthers katekeser, Augsburgska bekännelsen, Gustav Vasas reformationsverk och Uppsala mötes 

beslut.22 

Undervisningen skulle också innehålla frågor kring hur man lever ett kristet liv i förhållande till 

sakramenten. Praktiserandet av kristen tro skulle också omfatta övning i goda verk och gärningar 

gentemot Gud, kungen själv och andra människor. Andrén menar att det finns en metodisk upp-

byggnad i instruktionerna. I första hand avsåg undervisningen att ge prinsen allsidiga insikter i den 

kristna läran utifrån kyrkans grundläggande dokument och den svenska kyrkans profil. I andra hand 

handlade det om fostran i gudsfruktan genom aktiv gudstjänst och böneliv, samt gudaktighetens 

övning gentemot andra människor. Andrén menar att man kan se hur innehållet förhöll sig till den 

samtida kyrkans teologi och fromhetsliv, liksom skolundervisningen i Sverige vid den aktuella tiden 

genom att titta på verktygen, d.v.s. böckerna, som kyrkan reglerade sitt arbete ifrån. Böcker som 

kyrkolagen från år 1686, kyrkohandboken från år 1693 som regerande ritualen för gudstjänsten och 

kyrkliga handlingar, Den svenska psalmboken från år 1695 m.m. I kyrkolagen stod det bl.a. att alla 

                                                           
18 Hellerstedt, A. (2008) s.37f 
19 Andrén, C-G. (1998) 
20 Andrén, C-G. (1998) s.95 
21 Andrén, C-G. (1998) s.95 
22 Andrén, C-G. (1998) s.96ff 
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i landet skulle bekänna sig till den evangeliska läran som beskrivs i enlighet med Bibeln och de tre 

gammalkyrkliga trosbekännelserna. Den kristna läran och undervisningen präglade således inte bara 

den blivande kungen, utan alla i riket i form av kyrkliga förhör.23 

Bibeln var gudomligt inspirerad och ansågs vara nyckeln till kunskapen om Gud. Därför fick Bibeln 

absolut dominans för individens tro, det kyrkliga livet och samhället. Detta syns även i rättsväsendet 

där den främsta normen enligt Karl XII var Guds lag och Mose lag. Den var också från Bibeln 

man utgick vid predikningar och Andrén menar att den undervisande karaktären var tydlig, samt 

att predikans betydelse framgår av deltagarkravet och prinsens personliga undervisningsinstrukt-

ioner. I förhörssammanhangen kontrollerades det att åhörarna kunde sina texter och att de även 

förstått innebörden av dem. I samband med detta var hustavlan och treståndsläran av vikt. Andrén 

menar också att det som utmärker tidens fromhet är en stark gudsförtröstan med botstämning och 

evighetslängtan.24 

Relationen mellan Karl XII och kyrkan beskriver Andrén som harmonisk. Det fanns en lojalitet 

hos kungen gentemot kyrkan och stormaktssamhället hade byggts upp genom en samverkan mellan 

kyrka och stat. Karl XII såg sig själv som en kung av Guds nåde och Andrén skriver att man inte 

känner till några konflikter mellan kyrkans företrädare och kungen. Kungen verkar snarare ha gått 

in i kyrkans ordning och försökt leva efter den. Bibeln och bibelordet var vägledande för honom 

och det finns flera källor som framhåller hans vana att läsa Bibeln regelbundet.25 Andrén menar 

även att det inte skulle vara otroligt ifall Karl XII fått ett annat perspektiv på trosfrågor genom sina 

kontakter med religiösa förhållanden i Europa, samt att han genom detta kan ha haft en mer öppen 

attityd gentemot andra kyrkor och religioner. Några konkreta bevis för att han skulle ändrat sin 

egen trosuppfattning finns emellertid inte.26 

Historikern Peter Englund har i sitt verk Poltava. Berättelsen om en armés undergång27 gjort en kartlägg-

ning över striden vid Poltava. Han beskriver detta som ett historiskt verk, men med en minimal 

vetenskaplig apparat. Med detta menar han att han valt att utelämna den vetenskapliga apparaten i 

texten och enbart presentera sina slutsatser och insikter.28 I sin käll- och litteraturförteckning för 

han emellertid en materialdiskussion. Hans källor består främst av brev, dagböcker, bulletiner, re-

lationer, memoarer och tjänsteförteckningar.29  

Englund pekar på att förståelsen för religionens roll i människors liv vid den aktuella tiden är viktigt 

för att kunna sätta sig i deras världsbild. En värld utan Gud fanns helt enkelt inte. Människan var 

en liten naken varelse, i en kall och mörk värld, och var genom sin oförmåga utlämnad till den 

gudomliga makten. Det var också genom religionen som man kunde påverka och kontrollera fol-

ket.30  

Englund menar att det var en mycket strikt kyrkotukt med noga reglerade sammankomster. Han 

menar att de var av stor betydelse och ställdes endast in vid nödfall, om ens då. Han säger även att 

                                                           
23 Andrén, C-G. (1998) s.99f, 102f 
24 Andrén, C-G. (1998) s.103ff, 107, 112 
25 Andrén, C-G. (1998) s.108, 110 
26 Andrén, C-G. (1998) s.112 
27 Englund, P. (1988) 
28 Englund, P. (1988) s.267 
29 Englund, P. (1988) s.267ff 
30 Englund, P. (1988) s.16 
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fältprästerna var viktiga för arméns upprätthållande. De höll uppsyn över soldaternas levnadssätt, 

tröstade de sårade och döende, samt höll i de religiösa riterna. När det kommer till armén så menar 

Englund att man ville öka soldaternas villighet att strida och man dämpade deras skräck genom att 

pränta in olika religiösa tankemönster, i vissa fall fatalistiska. Man sa exempelvis att ”ingen kula 

träffar människan utan Guds vilja, …”31. Fältprästerna hade också en viktig roll när det kom till att 

disciplinera soldaterna, menar Englund. Exempelvis var den tidiga gudstjänsten ett tecken på detta. 

Soldaterna bad till Gud att han skulle lära dem att vara trogna gentemot överheten och att uträtta 

det de blev befallda att göra. Fältprästerna var även aktiva under striderna, de följde med soldaterna 

ut på slagfältet för att uppmuntra och vaka över dem. Englund menar att det finns exempel på 

fältpräster som stupat under slag när de exempelvis försökt få retirerande soldater att vända tillbaka 

mot elden.32  

Han menar också att alla dessa människor var övertygade om att Gud stod på deras sida. Detta 

kom till uttryck genom svenskarnas alla segrar som man menade kom från direkta ingripanden av 

Gud. Detta kunde handla om väderförhållanden, fiendens vapen som krånglat eller svenskars vå-

gade handlanden som gynnats av helig tur. Detta var heller inte unikt. Englund menar att ett gu-

domligt frammanande eller förklarande för sådant som kunde uppfattas som slumpmässigt eller 

svårförklarat var vanligt i det förindustriella samhället. Sådana idéer uppmuntrades även av den 

högsta ledningen. Från predikstolar och fältgudstjänster sades det att svenskarna hade Guds stöd 

samt att de var hans redskap och utvalda folk. Vilket Englund menar inte bara var ett påhitt från 

överhetens sida, utan kungen själv var övertygad om detta. Man menade att precis som Israels barn 

fanns de svenska krigarna på jorden för att straffa avfällingar och syndare. Detta var främst de 

ogudaktiga furstar som orättfärdigt inlett kriget. Detta förhållningssätt styrktes med bl.a. mystiska 

ordlekar där man vände om ordet ”Assur” (Israels fiende) och fick fram ”Russa”. Englund menar 

att den lutherska ortodoxin hade bundit Sverige i en gammaltestamentlig tvångströja, ur vilken det 

kom tankar och idéer som man applicerade hos soldaterna. I förkunnelsen var straff och hämnd 

starka ledmotiv, samt budskap om att man bör undvika barmhärtighet om Guds ord anbefallde 

vedergällning. Soldaterna uppmanades att bränna och dräpa i Guds namn, vilket försvarades ge-

nom israeliternas blodbad i Gamla testamentet.33 

I David Gudmundssons avhandling Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611–

172134 är det övergripande syftet att undersöka den grundläggande tematiken och funktionen av 

fältpredikan och fältbönen. Med tematik så avser han förkunnelsens grundläggande innehåll och 

perspektiv. Vad gäller funktion så avser han syftet med förkunnelsen. I samband med detta om-

prövar han också den tidigare forskningens uppfattning om att fältpredikan hade en gammaltesta-

mentlig prägel. Det vill säga att den byggde på texter från Gamla testamentet med krigiska teman 

och/eller vilade på lagisk grund. Hans hypotes är att detta inte hade en så dominerande roll som 

man tidigare trott. Han menar att forskare i England och Tyskland har belyst teman i den militära 

förkunnelsen som man tidigare inte har tittat på i svensk kontext. Detta är teman om tröst, inre 

disciplin och identitetsskapande funktioner. Hans frågor försöker besvara om förkunnelsen bidrog 

till sammanhållning och gemenskap samt till ett legitimerade av soldaternas roll i kriget. Detta har 

inte tidigare gjort utifrån hans material. Det mer specifika syftet är att förstå hur förkunnelsen 

                                                           
31 Englund, P. (1988) s.16 
32 Englund, P. (1988) s.15ff 
33 Englund, P. (1988) s.17f 
34 Gudmundsson, D. (2014) 



11 
 

kunde bidra till att forma en självbild samt omvärldsbild hos den svenska arméns officerare och 

soldater.35 

När det kommer till förkunnelsens roll i samband med bildandet av själv- och omvärldsbild så har 

Gudmundsson undersökt hur den bidrog till att forma det han kallar soldaternas konfessionella, 

nationella och professionella identifikationer.36 Vad gäller den lutherska konfessionskulturen och 

dess sammanhållande band, visade det sig att Martin Luther sågs som kyrkans kämpande förebild. 

Han sågs också som författare till de grundläggande förklaringarna i kristen tro och tanken om 

honom som förebild var sammankopplat med det eskatologiska medvetandet, vilket skapade en 

uppfattning om att kyrkan måste strida för sin överlevnad då man tänkte sig att tidens slut var nära. 

Medvetandet om detta visade sig även i vikten man lade vid att bevara den befintliga samhällsord-

ningen, vilken gick hand i hand med den lutherska tolkningen av treståndsläran och kallelseläran. 

Genom Gudmundssons studie av predikningar och böner i fält visar det sig att luthersk självför-

ståelse kom i uttryck på andra sätt än genom utvecklad teologisk doktrin.37  

Det finns även en koppling mellan den lutherska konfessionskulturen med dess erbjudande iden-

tifikation som rätt kristen och den erbjudna nationella identifikationen, menar Gudmundsson. I 

allmänhet menar man att det fanns en etablerad svensk nationell identitet på 1700-talet. Gud-

mundsson menar att det fanns en väg att nå dit genom den kyrkliga förkunnelsen i fält på 1600-

talet och 1700-talet. Detta syns genom bruket av begreppen ”fädernesland” och ”svensk”, som i 

kontexten var positivt laddade. Viktigt var också föreställningen om Sverige som det nya Israel, 

vilket grundade sig i att svenskarna hade den rätta evangeliska tron. Slutligen visas den även i hur 

man såg på de nationellt andra. Dessa blev motbilder i jämförelse med den egna självbilden. Alltså 

kunde den kyrkliga förkunnelsen i fält skapa en nationell gemenskap.38  

När det kommer till den professionella identifikationen som kristlig soldat så diskuterar Gud-

mundsson fältprästernas uttalanden om soldaten och kriget. Han menar att även här kan man se 

kopplingen mellan förkunnelsen och den lutherska konfessionskulturen. Det finns också här ett 

fokus på samhällsordningen där treståndsläran och kallelseläran belystes. Soldaterna kunde genom 

Guds skapade samhällsordning motiveras till att följa sitt kall. Därigenom motiverades de även till 

lydnad gentemot överheten.39  

Vad gäller förkunnelsens tematik har Gudmundsson främst tittat på detta ur tre aspekter: texter 

från Gamla testamentet, dominans av krigiska teman och om lag har prioriterats över evangelium. 

När det kommer till texter så skiljer det sig beroende på tidsperiod. Under första halvan av 1600-

talet så hämtades texterna framförallt från Gamla testamentet, medan de under andra halvan och i 

början på 1700-talet utgick från Nya testamentet. Det verkar inte heller som att krigiska teman har 

dominerat vid användandet av Gamla testamentet, trots att de förekom. Treståndsläran och kallel-

seläran byggde dessutom på texter från Nya testamentet. Att lag prioriterades framför evangelium 

                                                           
35 Gudmundsson, D. (2014) s.22 
36 Med andra ord, hur de tilltalades som evangelisk-lutherskt kristna, som svenska undersåtar och som solda-
ter. Gudmundsson, D. (2014) s.221 
37 Gudmundsson, D. (2014) s.222f 
38 Gudmundsson, D. (2014) s.223f 
39 Gudmundsson, D. (2014) s.224 
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kan inte heller bekräftas utifrån Gudmundssons undersökning, i alla fall inte under det stora nor-

diska kriget.40  

Vad gäller förkunnelsens funktioner så menar han att de både var disciplinerande och tröstande. 

Den disciplinerande funktionen kopplar återigen till den lutherska synen på samhällsordningen, 

vilken kom i uttryck i treståndsläran och var därmed också förbunden med kallelseläran. Detta 

hörde sedan samman med konfessionskulturens eskatologiskt motiverade behov att bevara sam-

hällsordningen som Gud givit. Den disciplinerade aspekten gynnade armén, men det hela blev 

också en återspegling av den lutherska självförståelsen och världsbilden.41  

Förkunnelsens tröstande funktion syns i kallelseläran. Den förvissade soldaterna om att deras hand-

lingar inte stod i vägen för frälsningen, för genom att bli kallade till tjänst av kungen så hade de 

genom honom blivit kallade av Gud. Likt alla kristna blev de även frälsta genom sin tro. Soldaterna 

fick även veta att kriget var rättfärdigat och om de skulle dö så var det Guds vilja, vilket de heller 

inte behövde frukta eftersom de då skulle gå vidare till det eviga livet.42  

När det kommer till fältprästernas arbetsuppgifter, fältgudstjänsterna, korum samt användandet av 

psalmer och andaktslitteratur så menar Gudmundsson att skillnaderna inte var så stora jämfört med 

den civila sfären. Istället för att tala om fältpredikan som en egen homiletisk genre, menar han att 

man istället bör tala om en predikan i fält för en militär målgrupp som var tidstypisk i sin utform-

ning och metod. På samma sätt hade den heller ingen egen tematik och funktion. Avslutningsvis 

menar Gudmundsson att predikan i fält inte kan beskrivas som gammaltestamentlig, krigisk, lagisk 

eller polemisk. Den disciplinerande funktionen menar han i första hand var ett uttryck för den 

lutherska samhällsordningen i en militär miljö. Den tröstande funktionen var inte unik, utan är en 

av predikans huvuduppgifter. Den allmänna karaktären av predikningarna bör ha påverkats av åhö-

rarna. För trots att den i första hand riktades till militärer så fanns det även civilpersoner, så som 

kvinnor och barn, bland åhörarna.43 

Man skulle kunna säga att det finns två sidor på vilka människor står vid i samband med en för-

kunnelse. På ena sidan står förkunnarna, det vill säga de som bestämmer vad som ska sägas, hur 

det ska sägas och som har ett syfte med vad de säger. Å andra sidan finns det åhörarna, de som är 

mottagare av förkunnelsen. Den tidigare forskningen har undersökt religiositeten utifrån förkun-

narnas perspektiv, det vill säga statens och kyrkans. Den föreliggande studien syftar till att under-

söka åhörarnas perspektiv för att se hur de har mottagit förkunnelsen. Den tidigare forskning är 

dessutom överens om religionens betydelse och hur den förkunnades, men det finns vissa skillna-

der i uppfattningen om hur förkunnelsen i fält såg ut. Särskilt när det kommer till tematiken och i 

vissa fall dess syfte. Det är därför extra intressant att se hur mottagarna uttrycker sin gudsbild och 

religiositet.  

Jag kommer alltså att pröva den tidigare forskningens tankar utifrån material som kommer ifrån 

åhörarna. Syftet med den föreliggande studien är som sagt att få fram karolinernas allmänna guds-

bild och religiositet, samt att se hur dessa kom i uttryck i förhållande till kriget. Förhoppningen att 

den föreliggande undersökningen kommer att bidra med kunskap om budskapet och syftet staten 

                                                           
40 Gudmundsson, D. (2014) s.224f 
41 Gudmundsson, D. (2014) s.225f 
42 Gudmundsson, D. (2014) s.226 
43 Gudmundsson, D. (2014)s.226ff 
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och kyrkan ville frambringa, som den tidigare forskningen har kommit fram till, nådde karolinerna. 

Karolinernas dagböcker och memoarer ger oss en möjlighet att ta del av deras tankar och därige-

nom kunna se om åhörarnas mentalitet ligger i samklang med förkunnarna, eller om de visar ett 

annat tankemönster.  

3  Metod och material 
Metoden som har använts i den föreliggande studien är en kvalitativ textanalys. Något som är värt 

att tänka på i en textanalys är att det i alla texter finns en avsändare och en mottagare. Ibland 

befinner sig mottagaren i en annan kontext än vad avsändaren gjort. Oavsett vilken social eller 

kulturell kontext de båda befinner sig i kan texten ses som ett redskap för kommunikation. Genom 

texten kan avsändaren förmedla information, tankar och känslor till mottagaren. Som mottagare är 

man heller inte passiv, utan möter texten med egna perspektiv, frågeställningar och begreppsra-

mar.44 

Till viss del består analysen i en intensionstolkning, där strävan har varit att göra en tolkning som 

överensstämmer med författarens intentioner. Ambitionen har även varit att sätta sig in i de rå-

dande förhållandena som fanns i den historiska och kulturella kontexten när texten skrevs. För att 

komma åt eventuella intentioner har strävan även varit att sätta sig in i författarens tankevärld och 

komma åt vad man lägger för betydelse i olika termer, samt försök att förstå författaren utifrån 

dennes egna förutsättningar. En god kännedom om författarna och de historiska förhållandena då 

texten skrevs har varit av betydelse för tolkningen. För att inte göra misstaget att förväxla textens 

mening med författarens avsikt, d.v.s. när författaren avsett att mena något annat än vad som fram-

går av det språkliga uttrycket, så har jag tagit hänsyn till innebörden av språkliga uttryck.45 Den 

eventuella avsikten i användandet av specifika termer och begrepp vars syfte kan te sig svårtolkade 

i en nutida kontext diskuteras därför i undersökningen. 

Eftersom en del av syftet med studien är att undersöka karolinernas gudsbild och religiositet, samt 

hur detta kom till uttryck så är det vad som uttryckligen sägs som ligger i fokus. Genom att lägga 

vikt vid vad de faktiskt skrivit ned kan man komma åt retoriken kring hur man talade om Gud och 

religiositet och därigenom se hur den kom till uttryck, samt vid vilka tillfällen man faktiskt valde att 

föra in religiositet i sin text. Undersökningen består emellertid också av en analys av underliggande 

meningar för att komma djupare in i texten och på så sätt söka outtalade känslouttryck. Angrepps-

sättet har således varit att analysera texten utifrån text, undertext och kontext.46 Med hjälp av insikt 

i vad det är för litterär form det handlar om, i detta fall dagböcker och memoarer, kan man lättare 

förstå avsändarens syfte med texten. Emellertid läser man som mottagare texten med egna syften 

och avsikter, vilket kan påverka förståelsen av texten.47 

Analysen eftersträvar inte bara att tolka texten, utan även att förstå den. Till detta kommer således 

ett hermeneutiskt förhållningssätt. Här tas ett särskilt fokus på mig som mottagare av texten i be-

räkning. Det är värt att tänka på att texten är något som bli till i läsningen av den, eftersom texten 

inte alltid ha en given betydelse som ska upptäckas. Som läsare bli man närvarande i texten och 

konstruerar en förståelse och betydelsen formas i mötet med mottagaren. Att förstå en text innebär 

                                                           
44 Grenholm, C-H. (2006) s.200f 
45 Grenholm, C-H. (2006) s.235, 237 
46 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.50ff 
47 Grenholm, C-H. (2006) s.203 
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inte bara att blottlägga dess mening i sitt sammanhang där den skrevs, utan också att relatera den 

till mottagarens sammanhang. Intentionstolkningen avser att återuppbygga avsändarens avsikter, 

medan den hermeneutiska uppgiften istället är att frilägga textens innehåll som är av betydelse av 

mottagarens samtid och förstå den i ett sammanhang som är relevant i mottagarens kontext.48 Båda 

förhållningssätten är relevanta i den föreliggande undersökningen, eftersom det är dagböcker och 

memoarer det handlar om. Författarna kan vid vissa tillfällen ha haft intentioner med det de skrivit 

och vid vissa fall uttryckt sig utan vidare eftertanke. Därför har en medvetenhet kring de båda 

förhållningssätten funnits i läsningen av materialet. 

För att fortsätta på temat hermeneutik så har det också funnits en medvetenhet gällande den egna 

förförståelsen i läsningen av materialet. Min förförståelse skiljer sig från författarnas då de levde i 

en annan tid och miljö. Det finns därför en medvetenhet ifrån vilka förutsättningar jag har i läs-

ningen och hur dessa kan påverka förståelsen. En helt förutsättningslös tolkning är emellertid inte 

möjlig eftersom man som läsare alltid är präglad från sin egen kontext när det gäller förväntningar, 

infallsvinklar och perspektiv.49 Att tolka dåtiden utifrån nutiden är inget ovanligt dilemma i under-

sökningar som denna. Ambitionen har varit att undvika detta i största mån och för att göra det har 

jag utgått från de existentiella hermeneutikernas metod och det Gadamer kallar för sammansmäl-

tande av horisonter. Existentiella hermeneutiker menar att människor är fast förbundna med sin 

egen värld och att man då bör förstå den konkreta världen man lever i före abstraktioner, rational-

iseringar och teorier.50 Varje förståelse blir ett bidrag till en bättre självförståelse och detta även i 

förståelsen av andra när det kommer till att tränga in andra individers meningsfält eller världar. De 

menar att varje värld är en ”horisont” av meningar och Gadamer menar att dessa horisonter, vilka 

bör ses som flexibla, kan förändras från en tidpunkt till en annan. Det går att sätta sig in i en annan 

persons horisont och i dennes meningsfält. Detta räcker visserligen inte eftersom man själv är 

präglad av sitt eget meningsfält. Problemet blir att man aldrig är fri från förförståelse. Ingen är ett 

oskrivet blad. Detta blir således en annan version av den hermeneutiska cirkeln:51 ”att förstå förut-

sätter förförståelse, men förförståelsen är samtidigt ett hinder för förståelsen”52. För att förhindra 

utvecklandet av en ond cirkel så menar existentiella hermeneutiker att man kontinuerligt ska växla 

mellan analysen i den andra världen sitt eget referenssystem. Eftersom man då både kan förstå den 

andra världen bättre och samtidigt revidera och tillföra kunskaper i det egna referenssystemet. 

Gadamer menar att man då sammansmälter horisonterna.53 

Metoden skulle också kunna benämnas som en funktionell idéanalys, eftersom undersökningen 

försöker se om det finns en kausal förklaring till vad karolinerna skriver. Genom att studera materi-

alet i förhållande till den tidigare forskningens resultat så ingår även en analys av vad som kan varit 

orsak till författarens idéer och tankar i texten. Detta innebär dels att metoden består i att se om 

författarna har influerats av samtida aktörer, i detta fall staten och kyrkan. I samband med det så är 

en del av analysen att se om det finns en socialpsykologisk förklaring till det författarna ger uttryck 

för. Det finns därför ett komparativt inslag mellan författarens övertygelser och den tidigare forsk-

ningens resultat för att se om innehållet i texten blivit påverkat av det omgivande samhället. Det 

                                                           
48 Grenholm, C-H. (2006) s.248f 
49 Grenholm, C-H. (2006) s.249f 
50 Alvesson, M. och Sköldberg, K. (1994) s.132 
51 Alvesson, M. och Sköldberg, K. (1994) s.135f 
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kan vara svårt att veta hur självständiga karolinerna var i förhållande till det omgivande samhället, 

men det finns en möjlighet att påvisa samband.54 Analysschemat utgår således från den tidigare 

forskningens resultat och från denna studies problemställning. Undersökningen har sedan temati-

serats efter detta, samt utifrån författarnas egna yttringar i materialet.   

Det källmaterial som ligger till grund i undersökningen är åtta stycken karoliners egna nedskriva 

dokument. Det handlar således om dagböcker och memoarer. Emellertid rör det sig inte om pri-

märmaterial, utan materialet som används är renskrivningar med ett eventuellt modernare språk. 

Tanken är att komma åt mentaliteten hos karolinernas och det finns en medvetenhet i att en even-

tuell språkändring kan påverka tolkningen vad gäller retoriken. Detta behöver inte vara fallet, men 

vetskapen har tagits med under textanalysen. Det är sannolikt att modernisering av språket främst 

handlar om stavning samt grammatik och inte utbyten av meningar eller kontenta. Därför ser jag 

inget problem med att använda sekundärmaterial eftersom denna studie syftar till att komma åt 

karolinernas gudsbild och retoriken kring den. Det handlar således inte om att kritiskt granska 

sammanställningarnas författares översättningsförmåga. Jag utgår ifrån att renskrivningarna är be-

handlade på rätt sätt.  

Fem stycken av skildringarna kommer från Minnet av Poltava. Ögonvittnesskildringar från Karl XII:s 

ryska fälttåg55 från år 1998 med urval och inledning av Peter Englund. Karolinerna, vars anteckningar 

vi kommer att möta här, är fänriken Alexander Magnus Dahlbergh, skrivaren Magnus Norsbergh, 

fänrik Anders Pihlström, fältprästen Sven Agrell och fänriken Robert Petre. Englund diskuterar 

själv materialet i bokens förord. Exempelvis menar han att det knappt finns några kvarlevor kvar 

från det ryska fälttåget, men att det finns en stor mängd berättande källor. Anledningen till detta 

ligger i att det svenska fältarkivet försvann i och med kapitulationen vid Perevolotjna. Det var 

sannolikt svenskarna själva som förstörde dokumenten för att ryssarna inte skulle få tag på dem. 

En annan anledning till att det faktiskt finns många berättande källor är att dagboksförfattande och 

minnesskrivande hade blivit allt mer populärt i väst under den aktuella tiden, samt att fångenskapen 

i Poltava medförde mycket tid till skrivande. Texterna som vi kommer möta är alla ögonvittnes-

skildringar, dock är inte allt självupplevt. Som Englund påpekar så är de inte fullständigt oberoende 

källor där man utan vidare kan stämma av uppgifter från andra källor. Det verkar finnas ett släkt-

skap mellan dem som troligtvis har kommit till under författarnas renskrivning, då man hämtat 

material från andra. Exempelvis har Petre fyllt ut sin dagbok med uppgifter som han fått av två 

svenska officerare som var fångar på samma ort i Sibirien.56 Flera av författarna verkar med andra 

ord ha omarbetat och förfinat sina verk under renskrivningen, men detta verkar snarare handla om 

fakta och statistik när det kommer till marscher och strider. Att denna omarbetning skulle ha på-

verkat gudsbilden eller hur de uttrycker sin religiositet ser jag som osannolik. Med det sagt så har 

det inte att tagits ur beräkning vid närläsningen av materialet.  

Vad gäller memoarerna som vi kommer att ta del av så finns det en närhetsaspekt gällande tiden 

att ta hänsyn till. Exempelvis skedde nedtecknandet av Dahlberghs memoarerna troligtvis i början 

av 1750-talet, d.v.s. drygt fyrtio år efter det ryska fälttåget.57 Den religiositet och gudsbild som han 

ger uttryck för kan mycket väl vara utvecklad och präglad av erfarenheter som skett efter att han 
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tillhörde karolinerna. Men det kan också vara så att religiositeten och gudsbilden varit fast och 

kontinuerlig under hela hans livstid. 

En annan sammanställning och renskrivning av karolinernas anteckningar som används i studien 

är Karolinska dagböcker58 från år 1958 av Alf Åberg. Karolinerna som kommer till tal här är löjtnant 

Joachim Matthiae Lyth, korpralen Erik Larsson Smepust och bataljonspastorn Anderas Wester-

man. Åberg har hämtat sitt material från August Quennerstedt bok ”Karolinska krigares dag-

böcker” band 1-12, som utkom mellan åren 1901-1918. Han har därifrån tagit tre memoarer och 

återgivit dem. Han beskriver att han inte har gjort några större ändringar i materialet förutom en 

modernisering av stavningen och där det har varit möjligt har han korrigerat felaktiga orts- och 

personnamn. Åberg menar att dessa tre dagböcker är representativa för majoriteten av beståndet. 

De har heller inte tillkommit i syfte att försvara eller försköna författaren. Han menar också att de 

inte har skrivits i någon genomtänkt litterär stil, utan det handlar snarare om författarnas lust att 

berätta om sina öden och vad de vittnat om under sina resor.59  

Som en del av materialet kommer även Bibeln att finnas med som förklarande eller förtydligande 

till vissa yttringar som författarna gör. Detta sker endast vid några enstaka tillfällen. Vid något 

tillfälle kommer Karl XII:s bibel att citeras för att visa exakt vad det är författaren i fråga hänvisar 

till och för att jag vid de tillfällena vill peka på just terminologin. Strax därefter kommer samma 

hänvisning att citeras ur Bibel 2000 eftersom syftet är att förtydliga, vilket denna gör genom att ha 

ett modernare språk. Ibland kommer hänvisningen endast att citeras ur Karl XII:s bibel eller Bibel 

2000. Det skiljer 300 år mellan de två olika bibelutgåvorna, vilket innebär att det inte endast finns 

grammatiska skillnader mellan dem, utan också tolkningar. I de bibelstycken som denna undersök-

ning hänvisar till har detta inte ansetts vara problematiskt, eftersom jag vill belysa ett tema som, 

enligt min tolkning, överensstämmer i båda utgåvorna.   

3.1 Urval och avgränsning 

Tidsavgränsningen är från ca år 1700 till ca år 1721.  Vi kommer på så sätt att få ta del av författarnas 

tankar och idéer från det att kriget började till tiden för freden. Avgränsningen i tid är bl.a. lagd för 

att motsättningar oftare kommer i uttryck under krigstider. Människor tvingas också ofta vid sådana 

tillfällen formulera sig för att försvara eller angripa föreställningar och övertygelser som annars 

skulle ha varit underförstådda.60 Häri ligger också en del av anledningen till att det är just karolinerna 

som studeras och inte andra delar av den svenska befolkningen under den aktuella tiden. Karoli-

nerna inte bara levde i en tid präglad av krig, de var även delaktiga själva krigsföringen. Mångfalden 

i det svenska samhället kan ändå sägas bli delvis representerad, eftersom de karoliner som kommer 

att undersökas i den föreliggande studien kommer från olika delar av den svenska befolkningen 

vad gäller stånd och klass.  

Vad gäller avgränsning i material så kommer den föreliggande studien att undersöka åtta karoliners 

dagböcker/memoarer. Möjligheten till att undersöka fler karolinska anteckningar har varit möjligt, 

men ansetts överflödigt och har inte behövts för att uppnå studiens syfte. Anledningen till valet av 

författare grundar sig framförallt i teoriansatsen. Med anledning av detta har valet av personer 

utgått från sådana människor som kan klassas som åhörare. Det finns dock två fältpräster med i 
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undersökningen, vilka kan klassas som förkunnare. Dessa är emellertid unga och nyexaminerade 

präster vid den aktuella tiden och kan därför ses som åhörare gentemot mot både stat och högre 

ämbeten inom kyrkan. De övriga personerna i materialet är av olika rang och stånd, vilket kan bidra 

med mer övergripande och nyanserad bild av religiositeten samt Gudsbilden i allmänhet under den 

aktuella tiden.  

Eftersom det är just dagböcker och memoarer som undersöks så är det inte märkligt att det står 

mycket annat i dem än yttringar kring gudsbild och religiositet. Urvalen i texten är därför baserade 

på väsentligheten i samband med undersökningens syfte och frågeställningar. I detta ingår visserli-

gen centrum för händelseförlopp, stämningsläget som tycks förmedlas samt ståndpunkter och ar-

gumentationer.61 D.v.s. aspekter i en kontext som kan vara av betydelse i förhållande till gudsbild 

och religiositet. 

4 Bakgrund 
Sverige var som tidigare nämnts en stormakt när det stora nordiska kriget utbröt år 1700. Det 

innebar att Sverige vid tidpunkten inte bara hade sin nuvarande utbredning, utan detta innefattade 

också Finland med Karelen, Ingermanland, Estland, Livland och större delen av Pommern (se 

bilaga 1 för karta). Ryssland var med andra ord utestängd från Östersjön och Danmark var inringat 

av Sverige och Holstein-Gottorp. Mellan de två sistnämnda makterna fanns ett förbund med goda 

relationer. August II var kurfurste över Sachsen och år 1697 blev han kung över Polen. Under 

1600-talet hade Sverige och Polen varit i krig med varandra under många år och Livland var ett 

område som August II ville ha för att utvidga sitt polska rike. Därav var alltså Danmark, Sachsen 

och Ryssland fientligt inställda mot Sverige.62   

I mars år 1700 fick Karl XII veta att August II av Polen hade inlett ett anfall mot Livland, samt att 

Danmark angripit hertigen av Holstein-Gottorp. Snart hade svenska trupper satts på Själland med 

målet att inta Köpenhamn. Det hela blev en stor framgång för Karl XII och Danmark gick ur 

anfallsförbundet mot Sverige. De som var kvar i förbundet var August II och tsar Peter av Ryss-

land.63  

När de svenska trupperna var tillbaka på svensk mark nåddes Karl XII av nyheten att styrkor från 

både Ryssland och Sachsen hade gått till anfall mot Sverige. Man hade belägrat Narva, och kungen 

befallde att en armé på 10 000 man skulle ta sig dit. Svenskarna tog sig dit och det blev ett fram-

gångsrikt slag mot den ryska armén som var flera gånger större. Segern vid Narva gav kungen 

mersmak och hade även ett stort propagandavärde. Man satte efter de sachsiska styrkorna som till 

slut tvingades till reträtt.64  

År 1702 startade Karl XII sitt fälttåg mot Polen, vilket inte var över förrän år 1706, då freden 

undertecknades i Altranstädt. Mellan åren 1706 – 1707 stannade Karl XII och hans trupper i Al-

transtädt. Där fick de besök av många utländska delegater från de europeiska hoven, som beund-
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rade de svenska styrkornas disciplin och krigstaktik. Detta uppehåll i Sachsen gav emellertid Ryss-

land tid att bygga upp sin armé och så fort svenskarna hade fortsatt mot Polen tog ryssarna över 

Narva igen. Detta betydde att det svenska Östersjöväldet var på väg att gå i kras.65  

Istället för att ta trupperna till Finska viken och ta tillbaka det som gått förlorat bestämde Karl XII 

att man skulle bege sig till den ryska maktens kärna, Moskva. Redan i Polen mötte man ett stort 

motstånd från ryssarna. De svenska styrkorna delades därför upp så några stannade i Polen. De 

ryska trupperna som hade dragit sig tillbaka i takt med den svenska framfarten brände och skövlade 

i sitt eget land, vilket ledde till Karl XII:s trupper fick svårt att få tag i proviant. Något som de till 

viss del löste genom ett förbund med Ukraina. Men vintern 1708 – 1709 var ovanligt hård. Många 

avled på grund av kyla, svält och sjukdomar. När våren kom hade den svenska armén halverats och 

halvan som återstod var knappats pigga nog att marschera vidare mot Moskva. I väntan på för-

stärkning stannade man i Ukraina och började belägra Poltava.66  

Borta i Polen hade tsar Peter stora framgångar, så någon förstärkning från det hållet kunde Karl 

XII inte vänta sig, som också var ovetande om händelseutvecklingen där. I juni samma år nådde 

tsar Peter och den ryska armén på 40 000 man Poltava. Den 28 juni stod det berömda slaget som 

innebar det stora nederlaget för Karl XII och svenskarna. Den svenska armén drevs till flykt, några 

tillfångatogs och Karl XII satte i säkert förvar i Turkiet. Bland de som var fångar i Ryssland upp-

rättades snart kyrkliga församlingar och dokument från den kyrkliga verksamheten visar att även 

soldaternas familjer var fångar. Samtidigt fortsatte krigsutvecklingen. Svenskarnas nederlag vid 

Poltava ledde till ett nytt anfallsförbund mot Sverige och man angreps från både öst och väst. På 

östsidan föll det ena fästet efter det andra och i Polen återtog August II tronen. Danskarna gick till 

attack, men svenskarna kunde någorlunda försvara västkusten och vid år 1710 började man driva 

tillbaka danskarna. För Karl XII var krig inget annat än politik och han höll rådet utanför besluten. 

Rådet i Stockholm ville ha fred och accepterade anfallsförbundets krav. Konflikten mellan rådet 

och kungen ledde till en inre politisk kris och kriget utvidgades och omfattade resterna av Sveriges 

stormaktsvälde.67 

Det är således i denna kontext som karolinerna skriver om och kring i materialet. Allt undersökt 

material omfattar marscherna mellan olika platserna och slaget vid Poltava. Några har skrivit ner 

saker av värde för undersökningen som utspelar sig åren innan och/eller efter detta. Jag menar att 

det är av betydelse att ta del av den kontext de befinner sig i när de ger uttryck för religiositet eller 

gudsbild. Det ena måste sättas i relation till det andra för att förstå dem bättre och för att inte 

missuppfatta dem. Det första att ta fasta på är att svenskarna under krigets första nio år har väldiga 

framgångar och att det första stora nederlaget som ledde till kapitulation skedde i Poltava i juni år 

1709. Därefter tvingades vissa av dem till flykt, medan andra blev ryssarnas krigsfångar.  

5 Undersökning 
Den föreliggande undersökningen kommer att disponeras utifrån en tematisk uppdelning. Denna 

uppdelning grundar sig dels utifrån den tidigare forskningens resultat och dels utifrån vad förfat-

tarna har skrivit i materialet. Till att börja med kommer det första temat att fokusera på gudsbilden, 

här kommer det att vara en uppdelning mellan yttringar i dels positiva kontexter och dels i negativa 
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kontexter. Därefter följer temat om människan och dennes religiositet. Här kommer vi att ta del av 

författarnas tankar kring vad det innebär att vara kristen, deras egna reflekterande tankar kring sin 

egen religiositet, samt författarnas attityd gentemot andra livsåskådningar. Avslutningsvis kommer 

vi att möta religiösa uttryck och handlingar. Detta kommer dels att handla om religiös praxis och 

dels användandet av religiösa uttryck i förhållande till den aktuella situationen. Varje tema är upp-

delat i tre kapitel och vid vissa tillfällen kommer de olika temana att gå in i varandra. Vid sådana 

tillfällen kommer textens fokus att tas i beaktning och kategoriseras efter det tema som texten själv 

lägger vikt vid. De teman och underkategorier som presenteras bör därför inte ses som isolerade 

uppdelningar, eftersom att jag kommer att återkoppla och sammanfläta uttryck, beskrivningar och 

sammanhang i övriga teman.  

Innan vi ger oss in i själva undersökningen kring religiositet och gudsbild så kommer jag här att ge 

några korta presentationer av personerna vars anteckningar vi kommer att ta del av. I läsning och 

analyseringen av texterna kan det finnas en fördel med att bli mer bekant med författarna, eftersom 

kontexten ska tas i beaktning. Möjligheten att underliggande meningar lättare kan framträda finns 

också när det finns en viss kännedom om personen i fråga.  

Alexander Dahlbergh föddes år 1685 och att han som 19-åring sökte sig till armén var kanske inte 

så överraskande, eftersom både hans pappa och bröder alla var militärer. Han tog värvningen som 

menig vid Skånska ståndsdragonerna och år 1705 blev han furir vid Västerbottens regemente. Det 

var också det senare förbandet som han följde under det ryska fälttåget. Han var delaktig i flera av 

huvudarméns fältslag och blev till sist tillfångatagen den tjugoåttonde juni år 1709 vid Poltava. Han 

gjorde flertalet flyktförsök, men hans räddning kom till slut med en kurländsk landshövding som 

hjälpte honom att köpa sig fri. Dahlbergh återvände till Sverige år 1713 och återgick i tjänst. När 

freden kom bosatte han sig som kapten i Piteå och fick med tiden elva barn och en tjänst som 

riksdagsman. Han fick emellertid åter delta inom det militära i Hattarnas ryska krig där han tjänst-

gjorde som överårig officer. Under slaget vid Villmanstrand år 1741 förlorade han en son, medan 

en annan blev tillfångatagen och hans själv sårades allvarligt. Efter detta lämnade han armén och 

gjordes till stadsmajor, men hämtade sig aldrig från upplevelserna från Villmanstrand. År 1750 

lämnade han sin tjänst på grund av dålig hälsa och han önskade själv att lidandet snart skulle ta slut. 

Något som inte skedde förrän 1772, då han avled 87 år gammal.68 

Det är inte mycket man känner till om Magnus Norsberghs liv, varken vad gäller hans bakgrund 

eller vad som hände med honom senare i livet. Det man vet är att han år 1706 lämnade Stockholm 

och begav sig till Sachsen för att ansluta sig till den svenska armén. Han var inte militär, utan 

skrivare (troligtvis var detta hans vardagliga yrke) som nu fått anställning hos vicekorpral Johan 

Ehrensköld. Norsbergh tillhörde även den grupp av armén som tog sig till Turkiet efter slaget vid 

Poltava. I november år 1709 följde han med sin husbonde för att köpa loss svenska krigsfångar 

och denna resa förde honom bl.a. till Konstantinopel. Det var inte förrän den sjunde maj år 1711 

som han återsåg Stockholm och med det försvinner han också ur de historiska dokumenten.69 

Anders Pihlström föddes i Falun år 1677 och han tog värvning som mönsterskrivare vid Dalrege-

mentet när det stora nordiska kriget bröt ut. Han steg långsamt i graderna och när det var dags för 

det ryska fälttåget var han fänrik. Dalregementet var ett Sveriges elitförband som ofta skickades 
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rakt in i eldgivningen. Detta innebar att Pihlström var med om många hårda strider på vägen till 

Poltava där han till slut blev en av ryssarnas krigsfångar. Tsar Peter höll en stor triumfmarsch i 

Moskva under december månad och Pihlström var en av de många svenska fångar som fick gå med 

i paraden. Han flyttades sedan i etapper längre österut. Pihlström nådde slutligen Stockholm den 

sjuttonde maj år 1723. Följande år gifte han sig och snart återinträdde han i tjänst vid Dalregemen-

tet. Han avled den tjugoförsta oktober år 1729.70 

Sven Agrell föddes år 1685 i Halland och kom från en prästsläkt. Han började studera till präst vid 

Lunds universitet när han var 17 år gammal. Agrell genomförde sina studier och reste sedan till den 

svenska armén i Sachsen. Han blev där fältpräst hos skaraborgarna, vilka han sedan följde hela 

vägen till Poltava. Efter slaget vid Poltava följde Agrell med kungen till Turkiet. Han stannade några 

månader i Bender och åkte sedan till Konstantinopel. År 1712 slutade det bekymmerslösa livet i 

Konstantinopel eftersom sultanen reste till staden Adrianopel och den svenska legionen, som 

Agrell var en del av, följde med. I februari året efter skedde kalabaliken i Bender och svenskarna 

som befann sig i Adrianopel sattes i husarrest.71 Agrells dagbok slutar abrupt med rubriken ”Mars 

månad” och noteringen ”Här blev H:r Magister dööd”72. 

Robert Petre var född i Arboga år 1685 och var från en borgarsläkt. År 1702 mötte han en officer 

i Gävle som värvade folk till Hälsinglands regemente. Officeren lurade Petre att skriva på under ett 

falskt löfte om att han skulle få en hög post, men istället blev han menig. Petre tillhörde sedan 

Lewenhaupts kår, det vill säga avdelningen vars uppdrag var att gå huvudarmén till mötes med 

förstärkning och förråd. Det var en långsam marsch och kåren blev till slut uppriven av ryska 

trupper. Petre skadades under slaget och följde sedan med Dalregementet till Poltava. Han var med 

under det stora slaget tjugoåttonde juni år 1709 och togs sedan till krigsfånge. Dessvärre är de sista 

sidorna i hans dagbok borta och klipps av några dagar innan slaget. Han återkom till Sverige i maj 

år 1722 och avled tre år senare i Torsåker, Gästrikland.73 

Gotlänningen Joachim Lyth var en bildad man som blev löjtnant vid ett skånskt dragonregemente. 

Hans dagbok börjar år 1703 när han ska ta sig från Gotland till den svenska armén som befann sig 

i staden Thorn. Han följde därefter med armén till Poltava och fick sedan tillbringa tolv år i fång-

enskap i norra Sibirien. Lyth återsåg Sverige år 1722 och fick då avsked från militärtjänsten. Han 

avled på Gotland 66 år gammal år 1746.74  

Erik Larsson Smepust föddes den första maj år 1681 i Dalarna, Mora socken. Han beskriver sin far 

som välförståndig och hans mor som gudfruktig och dygdig. Han sökte sig till armén ett par gånger, 

men blev kasserad. 1701 blev året då han slutligen fick bli soldat och i april samma år åkte han över 

Östersjön för att möta upp kungens armé i Dorpat, Estland.75 Han vad med under slaget vid Poltava 

och hamnade sedan i den ryska fångenskapen. Smepust lyckades rymma i maj år 1714 och var 

tillbaka i Dalarna i augusti samma år. Han fortsatte sin tjänst inom det militära och var med under 

kungens fältmarscher till Norge.76 
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Anderas Westerman föddes i Stockholm år 1672 och uppfostrades i en borgarfamilj av ärliga och 

kristna föräldrar, enligt honom själv. Han menar att deras kristliga omsorg gjorde att han föddes 

på nytt två dagar efter sin födelse genom dopet. Han skriver sedan att Gud tidigt behagade avfordra 

hans saliga far, som avled år 1673 och kristligt begravdes på Kristihimmelsfärdsdagen. Hans 

mamma gifte sedan om sig med en kyrkvärd som Westerman beskriver med värme. Hans mamma 

och styvfar gav honom också en bror och föräldrarna var mycket angelägna om att med omsorg 

främja deras kristliga upptuktelse. Han menar också att föräldrarna utgjorde goda exempel och att 

han i hemmet fick inhämta kunskaper om Gud kristliga dygdeövningar. Föräldrarna önskade att 

han skulle studera till präst, vilket så också blev. Han beskriver hur han studerade den kristna läran 

men också vetenskaper som han menar tillhör den världsliga visheten, så som latin, hebreiska och 

grekiska.77 Han beskriver att hans mål var att ”tjäna GUDs församling uti det Andliga Ståndet”78. 

Både under och efter studierna så reser han mycket och träffar många lärda teologer.79 

5.1 Gudsbild 

I detta kapitel kommer främst gudsbilden att undersökas. Grovindelningen utgår ifrån positiva och 

negativa yttringar som har med denna att göra. Emellertid kommer även underliggande meningar, 

vad som uttryckligen sägs och kontexten tas i beaktning och analyseras för att kunna urskilja guds-

bilden. Till att börja med kommer yttringar gällande gudsbilden i en positiv kontext att undersökas.  

5.1.1 Gudi ärat 

I denna första del kommer vi att möta de positivt laddade yttringarna gällande gudsbilden som 

författarna har gett uttryck för i sina texter, samt i vilka situationer dessa yttringar har uppstått. En 

situation, som inte är främmande i krigstider, är själva striderna. 

Vid tre tillfällen berättar Smepust att man vann slag tack vare Guds nåd och hjälp. Bl.a. berättar 

han att det i mars år 1703 stod ett slag emot ryssen vid staden Saladen. Han skriver att ryssarna var 

6000 man och kosackerna 3000 man starka, medan svenskarna endast var 2000 man. Trots det 

faktum att man var färre än fienden, beskriver han att man med Guds hjälp både behöll platsen, 

fick allt ryssarnas artilleri, bagage och 30 man till fånga. Lite senare beskriver han hur man på samma 

sätt hade Guds hjälp under slaget vid i polska Livland i juni samma år. Här var fienden 40 000 man 

starka, medan svenskarna var 8000 man. Även här både segrade man, fick deras vapen, bagage och 

300 fångar.80 Vid ett annat tillfälle berättar han att de var färre än fienden och förlorade manskap, 

men genom Guds hjälp slog de fienden till flykt.81 Även Lyth berättar om en aktion emot fienden 

där svenskarna både hade förlorat 700 man och 200 hade blivit skadade. Emellertid menar han att 

det var inget emot nederlaget som fienden fick, trots att deras armé var tre gånger så stark som 

svenskarnas. Detta menar han var Herrans verk, som hade med lycka och seger välsignat kungens 

vapen och på så sätt hjälpt svenskarna.82 Vid staden Malatzitze berättar Norsbergh att fienden 

flydde genom Guds hjälp. Även vid ett senare tillfälle ger Norsbergh Gud äran för att man slog 

fienden.83 Det första vi möter gällande gudsbilden är således en hjälpande Gud. Han hjälpte inte 

bara svenskarna att slå fienden, utan gav dem även artilleri, ryssarnas tillhörigheter och fångar. En 
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motivering till att man faktiskt hade Gud till hjälp och inte slog sin fiende på egen hand utgår här 

främst ifrån oddsen. Både Smepust och Lyth påvisar hur många fler ryssarna var jämfört med 

svenskarna under striderna. För dem verkar detta vara det starkaste beviset för att de fått en gu-

domlig hjälp, då den underliggande meningen säger att de aldrig skulle kunnat ta sig an så många 

på egen hand.  

Dessa är emellertid inte ensamma om att berätta att man hade Gud till hjälp vid striderna. Dahlberg 

beskriver också hur de segrade med hjälp av Gud. Han menar att Gud stred för den svenska armén 

gentemot ryssarna.84 Att man fick hjälp av Gud kan tolkas på flera sätt, det kan vara så att man fick 

hjälp av Gud när så behövdes, att Gud pendlade mellan att hjälpa svenskarna och ryssarna. Men 

utifrån detta yttrande kan man utläsa att man inte bara fick hjälp av Gud utan att han aktivt stred 

för svenskarna. Även Norsbergh verkar vara inne på samma spår då han berättar att svenskarna 

vid et slag vann den hårda striden genom Guds närvaro och tillhjälp.85 Denna gång uttrycker han 

ordagrant att Gud inte bara hjälpte, utan var också var närvarande. 

Lyth beskriver att de i februari år 1706 skulle ta sig över en is. Han säger att näst intill hela rege-

mentet snavade på isen eftersom hästarna var oskodda, varpå dragonerna fick hoppa av och släpa 

sina hästar över isen. Närvarande fanns sachsare som enligt Lyth högmodigt väntade och istället 

för att attackera dem, skattade åt dem och sade att de skulle fånga mössen levande. Lyth skriver 

sedan att det genom Guds hjälp blev en annan lek och dans för dem. För så snart de svenska 

dragonerna satt på hästarna igen och tog fram spetsarna som de gömt under kläderna så stack de 

fienderna i hjärtat och gick lös på både ansikte och strupe.86 Lyth kan vara ganska ohämmad och 

ocensurerad i sina beskrivningar och han är inte rädd för att beskriva aktioner med en detaljerad 

brutalitet. I samband med detta är han heller inte sen med att beskriva att Gud stod på svenskarnas 

sida under dessa aktioner. 

Ett annat exempel på att Gud gjorde ett aktivt val av vilken sida han stod på går att utläsa ifrån 

Lyths beskrivning om hur de den tolfte februari firade den stora allmänna tacksägelsedagen som 

kungen ordande. De firade att Gud skänkt dem segern vid Thorn, då man den fjärde oktober året 

innan kapitulerat staden för svenskarna.87 Gud hade alltså skänkt dem segern, vilket innebär både 

val och handling. Detta verkar inte heller vara något man tog för givet, utan som gengäld ägnade 

de vid vissa tillfällen en hel dag åt att tacka Gud för hans handlingar. Även Westerman berättar att 

man firade en tacksägelsedag för erövringen av staden Lemberg. Han skriver att kungen själv hade 

lett soldaterna vid slaget och sedan förföljt fienden över landsgränsen. Han menar slutligen att den 

högste Guden hade välsignat kungens vapen.88  

Westerberg berättar också att de med Guds välsignelse hade ett lyckligt slag vid staden Holovzin. 

Han menar att det var ett slag att som åskådare häpna och förundras över med fäktandet och 

eldgivningen. Man måste här ge Gud äran, skriver han, som kunde uträtta något eftersom svens-

karna var färre än fienden. Man inte bara slog dem utan drev dem också på flykt.89 Det faktum att 
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svenskarna var färre än ryssarna används återigen som en motivering till att man faktiskt hade Gud 

på sin sida och erhöll hjälp av honom.  

Att Gud fick äran och att man tackade honom kommer inte bara fram genom gemensamma tack-

sägelsedagar, utan även i små personliga noteringar i författarnas texter. Exempelvis berättar Nors-

bergh hur kungen tog sig till staden Grodno tillsammans med 800 hästar av Livregemente och 

dragoner. Där blev de attackerade av fienden, vilka sedan, ”Gudi ärat”90, blev jagade till flykt.91 

Petre berättar att ryssarna började skjuta på dem med kanoner vid staden Weprik. Men ”Gudi 

lov”92, lyckades de inte göra så mycket skada.93 Vid ett tillfälle berättar Lyth att han träffade på en 

Smigelskis ryttmästare som sprang emot honom med värjan i högsta hugg. Lyth beskriver att han 

Gudi lov, hann sticka värjan i honom så att ”hans svarta hjärteblod frusade ut”94. Petre berättar att 

en löjtnant tillsammans med några andra skulle ta ner palissaderna. Petre skriver att detta, Gudi 

lov, avlöpte lyckligt.95  

Om begreppen ”Gudi lov” och ”Gudi ärat” vid vissa tillfällen ska tas som en seriöst tack, en teo-

logisk ritualformulering eller endast vardagligt begrepp utan eftertanke är svårt att säga. Men med 

tanke på att det faktiskt har framkommit att man på allvar tackade Gud för dennes handlingar, 

anser jag att de är värda att ta i beaktning och inte låta dem avfärdas helt. För detta är begrepp som 

kontinuerligt finns med hos många av författarna. Min gissning är att det handlar om en teologisk 

ritualformulering i syfte att inte utmana ödet. Man tackade helt enkelt Gud när det gått bra. Ef-

tersom det visserligen är en väldigt vanlig formulering hos författarna skulle begreppen kunnat bli 

en blandning av en teologisk ritualformulering och vardagligt språk. En kontext där dessa begrepp 

ofta uppträder är under marscherna. Men det finns även djupare kommentarer om Gud under 

dessa långa vandringar.  

Petre beskriver en gång hur de marscherade genom skogar och sumpmark i tio dagar. Under dessa 

dygn åt han inte mer mat än sin egen hands storlek. Men ”Gud vari ärat!”96 så var de snart befriade 

från nöd. Den stränga marschen hade tagit hårt på hästarna, vilka man hundratals dagligen hade 

fått lämna i skogen, då de dukat under för utmattning. Emellertid blev människorna stärkta genom 

Guds nåd och bistånd och man hade inte behövt lämna kvar någon i skogen.97 Vid ett annat tillfälle 

berättar Petre hur armén under flera dagar inte var säker på att de gick åt rätt håll, eftersom de inte 

höll sig på vägarna, men slutligen hade hamnat rätt. Strax därpå var det söndag och Petre berättar 

att man under predikan inte kunde hålla sig ifrån tårar och glädje, eftersom Guds omtanke och 

skickelse hade hjälpt dem från faran som de svävat i när de var vilse. De hade inte haft någon karta 

och visste inte vart de skulle hamna. Inte heller fanns det några människor man kunde fråga om 

vägen. Petre liknar marschen vid ett skepp som varit i sjönöd och mist styret, man hade drivits hit 

och dit av vädret och fått underkasta sig för många svårigheter.98 Det var alltså inte bara vid strider 

som man fick hjälp av Gud, utan han fanns närvarande och bistod dem vid andra tillfällen också. 
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Det faktum att de faktiskt hade jobbiga perioder under marscherna kan tyda på att Gud inte alltid 

var närvarande, utan vid sådana tillfällen kom han in och hjälpte dem först när det började att gå 

riktigt illa. Det kan också vara så att han höll ett öga på dem hela tiden, för att se om de klarade sig 

själva och om de inte gjorde det hjälpte han dem. Problemet då blir dock att man inte vet vid vilka 

tillfällen man klarat det själv och vid vilka tillfällen man fått hjälp. Lyth skriver emellertid att man 

under marschen i juli år 1704 bestämde att slagordet skulle vara ”med Guds hjälp”99 om man skulle 

påträffa fienden.100 

Under marschen hjälpte inte bara Gud svenskarna med att ta sig fram, utan han såg också till att 

de blev stärkta genom proviant och tak över huvudet. Norsbergh berättar exempelvis att de led 

hungersnöd under marscherandet, eftersom fienden hade plundrat byarna innan de kom dit. Men 

genom Guds hjälp hade de hittat gropar med spannmål och andra livsmedel.101 När de i början av 

oktober år 1708 kom till Severien beskriver Agrell att det inte fanns en enda människa där. Emel-

lertid fanns det ett rikt land med diverse av Guds gåvor och regementena kunde ta byar till kvar-

ter.102 Lyth berättar att man under marschen som fånge blev inkvarterad i byar. De var många och 

det blev trångt, men han tackar Gud för maten de fick.103 

Författarna beskriver inte bara att de var tacksamma för hjälpen som Gud gav kollektivet. Vid 

några tillfällen var de tacksamma för att Gud stod fast vid kungen och hjälpte honom i svåra tider. 

Exempelvis berättar Norsbergh att man vid byn Raiofka, en halv mil från Ryssland, åter stötte på 

fienden. Han beskriver hur soldaterna, med en mun, lovade kungen att strida genom Guds hjälp 

och välsignelse så länge det fanns liv i deras kroppar och en varm blodsdroppe kvar i ådrorna. Vid 

samma strid berättar han att kungens häst blev undanskjuten, ”men ärat för Gud”104, skadades inte 

kungen.105 Norsbergh menar även att Gud välsignade kungen genom att inte låta ryssarna skada 

eller få tag i honom vid Poltava.106 Efter slaget vid Poltava berättar Westerman hur de skulle försöka 

ta sig över floden Dnepr och hade ryssarna hack i häl. Han menar emellertid att det var en nåd av 

Gud att kungen hade lyckats ta sig över och komma undan fienden. Westerman själv blev därefter 

satt i rysk fångenskap.107 Att det fanns en koppling mellan Gud och Karl XII, i form av att Gud 

utsett kungen som ställföreträdare på jorden, är det ingen av författarna som påpekar. Däremot 

visar de en omsorg för kungen och tackar Gud för de tillfällen då han bistått honom. Ericsson 

beskriver i sin avhandling hur man använde religionen för att skapa lydnadsplikt gentemot över-

heten.108 Dock verkar uttalanden som dessa luta mer åt känslor som vördnad än åt plikt. Emellertid 

finns det också yttranden som ger en känsla om plikttrogenhet. När Petre hade vakten vid Poltava 

tjugonionde april började ryssarna att skjuta med kanoner emot dem. Men de sköt, Gudi lov, över 

huvudena på dem. Kungen sade vid samma tillfälle till Petre att noga hålla koll på vad som gick in 

och ut ur staden och om fienden skulle anfalla så skulle han inte ge ett steg vika för dem. Han skulle 
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istället visa sig modig och då skulle ryssarna vika sig för honom menade kungen. Petre svarade då 

att han med Guds hjälp skulle göra sitt bästa.109  

Utifrån en tredje aspekt är det heller inte bara kollektivet eller kungen man var tacksam för att Gud 

hjälpte, utan det gäller även den egna personen. Man var tacksam över att Gud vakade över och 

hjälpte en i både sjukdom, skador och under färder. Westerman rent av börjar sina anteckningar 

med att beskriva hur han har fått ta del och njutit av Herrans nåd, samt att han blivit befriad från 

olycka och farligheter, trots att han rest runt i världen och då genomgått äventyr och svårigheter.110  

Generellt är just Westerman noga med att tacka Gud för vad livet givit honom, både vad gäller 

privat och i arbetslivet. När han för första gången träffar Jungfru Inga Lysing, som han senare 

kommer att gifta sig med, beskriver han henne som vacker, dygderik, ärbar, from och besittande 

av en allvarsam gudsfruktan. Westerman beskriver att de trolovade sig år 1697, men att det dröjde 

innan det slutna äktenskapen kunde fullbordas, eftersom han först skulle få tag i en beständig tjänst, 

han menar att den nådiga Guden hade haft sin hand och omsorg här.111 

Westerman hade det besvärligt gällande tjänster under år 1700, han fick inte den tjänst han verkar 

vilja ha och han åkte till församlingar i olika landskap i onödan för att sedan inte få tjänsten. När 

han hade tagit sin magisterexamen i Uppsala år 1701 fick han ett förslag112 som han beskriver på 

följande vis:  

…ty vid allt detta måsta man göra det slutet att sådant 

intet behagat HERranom, som tillåtit människor att 

lägga sig emellan och göra häruti hinder, efter det han 

med mig att annat utseende haft haver, och mig till 

krigspräst förordnat, ...113  

Han verkar alltså sett det som att det fanns en anledning till att han haft det motigt i frågan om 

vilken stad och församling han skulle tjänstgöra, för det skulle leda honom på den utstakade vägen 

till tjänsten som krigspräst. Han blev således predikant vid regementet i januari år 1703. Samma år 

fick han och hans fru sin första son som döptes och blev välsignat. Barnet avled emellertid någon 

månad senare till följd av mässlingen. I februari år 1705 reste han till Pommern för att vara predi-

kant för regementet och kungen själv hade välkomnat honom i fält. Westerman hade emellertid 

fått ta avsked från en mycket sjuk hustru innan han begav sig från Sverige. Han får sedan nyheten 

om att den allsmäktiga Guden har hjälpt hans hustru genom en svår förlossning. Både hon och 

barnet klarade sig genom födseln, emellertid avled hon en månad senare.114 

Westerman berättar att han vid ett tillfälle var med regementets 700 sjuka i Gadjatsch. Vissa hade 

blivit köldskadade och man trängdes i sjukstugorna. Han beskriver att han hade stora besvär med 

stanken när han skulle besöka dem. Strax därpå blev han själv sjuk, han beskriver sjukdomen som 

att den kastade in honom i dödens käftar, ur vilka Guds starka händer ryckte honom.115 Något att 

ta fasta på här är att han uteslöt Gud och religiositet helt när det kom till kollektivet. Han varken 
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beklagade sig till Gud för de sjukas skull eller önskade att de skulle bli friska genom Guds hjälp. 

När han däremot själv blev sjuk beskriver han hur Gud kom till hans räddning. Att han tackade 

Gud för ett tillfrisknande förekom även juni år 1699 då han beskriver att han blev sjuk och fick 

därför bli sängliggande i några veckor. Emellertid återskänkte den gode Guden hans hälsa.116 Även 

vid julen år 1711 skriver Westerman att han led av huvud- och bröstsmärtor. Dock beskriver han 

hur han blev stärkt genom Guds nåd, så att han i alla fall lyckades hålla gudstjänster på vardagarna. 

Guds hjälp visade sig också i att han övervann sjukdomen och fick tillbaka sin hälsa. Alla dessa 

Guds nådegärningar för honom117 tackar han för genom att skriva: ”den Treeniga GUDens namn 

evigt prisat och ärat!!!”118. 

Det var inte bara Westerman som tackade Gud för hälsan. Även Agrell berättar om hur han in-

sjuknade, men tackar för att det bara höll i sig i några dagar innan han tillfrisknade. Han tackar 

också Gud för sin hälsa på fler ställen i sina anteckningar.119 Även Lyth beskriver hur han insjuknat 

år 1715 eftersom han åt förgiftad soppa och fick bli sängliggande resten av året. Han beskriver 

sedan att han bl.a. genom Guds underbara nåd och omsorg blev frisk igen.120 

Tacksamhet gällande det fysiska välbefinnandet kommer även till uttryck vid skador och olyckor. 

Exempelvis berättar Lyth hur han under sina första dagar hos den svenska armén blev avancerad 

till sekundgrenadjärsergeant varpå han skulle göra ett fältprov. Han hade emellertid blivit skjuten i 

foten någon dag tidigare och blivit sjuk. Han skriver att han Gudi lov lyckades övervinna skadan 

och sjukdomen och kunde snart vara med i leken igen.121 Westerman berättar att hans kvarter under 

fångenskapen blev uppbränt och han tackar Gud för att han slapp undan med livet i behåll, samt 

att han fick behålla de mesta av sin egendom.122 Vid ett tillfälle i Poltava beskriver Petre att kungen 

kom upp till hans post för att få en lägesrapport. Petre berättade att ryssarna hade kastat elva gra-

nater på honom, men att de, Gudi lov, inte hade gjort någon skada.123 

Det var även under färder som man tackade Gud för hans hjälp i personliga frågor. Agrell berättar 

hur han förflyttade sig från ett ställe till ett annat och Gudi lov så gjorde han detta oskadd.124 Vid 

ett tillfälle skulle Petre ta sig över en älv och de blev attackerade av fienden. Petre berättar att han 

blev en av de sista att ta sig över, men även han kom, Gudi lov, över så småningom.125 

Petre berättar även att han och hans kamrat Winterros vid ett tillfälle fick tillåtelse att ta sig till en 

plats där en annan del av den svenska armén uppehöll sig, i utbyte att de tog med sig några brev 

som behövde levereras. Under resan besökte de några svenska generaler som rådde dem att inte 

fortsätta då fienden fanns på vägen. Petre försäkrade att kungen själv hade kunskap om resan och 

godkänt den. Generalerna skickade istället med dem en vägvisare. Petre tog sedan avsked och ge-

neralerna varnade dem extra noga för ett specifikt fält där fienden fanns. Petre beskriver att han 
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tog Gud till hjälp och skyndande sig över fältet. Han berättar att han ankom, Gudi lov, lyckligen 

fram till en by där fler svenskar uppehöll sig.126  

Vi har således sett att det fanns stunder då man tackade Gud för dennes hjälp. Hjälpen fanns att 

tillgå eftersom Gud var närvarande och stod på svenskarnas sida. Det kunde gälla både vinst i strid, 

hälsa, mat och husrum. Det verkar också finnas en tanke om att Gud hjälper både kollektivet och 

individen. Men hur kom då gudsbilden till uttryck i negativa kontexter? När det inte fanns något 

att tacka för?  

5.1.2 Guds straff 

I detta kapitel gällande gudsbilden kommer vi att möta författarnas yttringar om sin syn på Gud i 

en negativ kontext. Även här kommer underliggande meningar, vad som uttryckligen sägs och si-

tuationer att vara en del av analysen. Återigen är stridssituationen ett återkommande tema och 

gudsbilden kom även till uttryck när det inte gick speciellt bra för svenskarna.  

Petre berättar i sin text om en strid emot fienden, den tjugonionde september år 1708, som enligt 

hans tycke inte gick så bra. Dels menar han att deras olycka berodde på att vädret var emot dem 

hela aktionen. Vindarna gjorde att de hela tiden fick rök i sina ansikten och inte kunde se varandra, 

menar han. Han säger även att Guds straff dessutom visade sig i ett starkt snö- och hagelväder 

under kvällen. Sammanfattningsvis menar han att de verkligen fick erfara Guds vrede och hämnd.127 

Det finns här ett sammanband mellan Petres uttalande och den förklaring till militära bakslag som 

staten gav enligt Ericsson.128 Nämligen att det var ett Guds straff, vilket också Englund menar 

kunde ta sig till uttryck i form av väder och vind.129 Ericsson menar emellertid att straffet i sin tur 

berodde på människornas synder.130 Detta ger inte Petre uttryck för här, men det gör han däremot 

i ett annat stycke. I februari år 1709 beskriver Petre hur han tror att Gud inte vill att svenskarna 

ska ta sig längre in i landet. Tecknen på detta var den hårda vintern, livsfarliga älvar och sumpmar-

ker man dagligen måste korsa. Detta menade han var Guds straff som följt dem under en kortare 

tid, vilket gjort mycket skada. Under de tidigare åren hade allt gått så bra och nu gick allt man tog 

i tu med illa, menar han, vilket emellertid gjordes med en stor försiktighet och betänkande först131, 

”och sådant allt för syndernas skull, som ock det yppiga levernet, som vid arméerna förts, så väl i 

den ena orten som den andra”132. Petre är den enda som uttrycker en tanke kring att Gud skulle ha 

straffat dem och i någon mån övergivit dem redan under marschen. De övriga uttrycker inte sådana 

tankar förrän slaget vid Poltava. Han verkar dessutom mena att anledningen till detta låg i solda-

ternas levnadssätt.  

När Dahlbergh berättar om slaget vid Poltava år 1709 menar han att det var dagen då Gud istället 

var på fiendens sida.133 När Smepust berättar om slaget vid Poltava den tjugoåttonde juni skriver 

han att det på morgonen och på förmiddagen verkade som att Gud stod på svenskarnas sida.134 

Sedan fortsätter han ”men, Gud bättre våra stora synder, vilka straffet förorsakat och förtjänt hade, 
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ty kastades bladet olyckligen om”135 när man gav upp och flydde med hjärtans sorg till strömmen 

Dnjepr.136 Han menar således att Gud lämnade dem för de synder de begått. Om han syftar på 

soldaternas levnadssätt, som Petre gjorde, framgår inte. Det skulle dock inte vara helt osannolikt. 

Emellertid menar han att Gud ändå var på deras sida till att börja med, något som även Lyth håller 

med om. Lyth skriver att man fått erkänna sig fången av fienden vid Poltava, där man likaväl genom 

Guds hjälp varit segrare och haft segern i sina händer från till kl. 12.00. Deras lyckliga period var 

sedan slut och det var en mörk och bitter dag för svenskarna, menar han.137 

När striden vid Poltava väl hade satt igång menar även Norsbergh att det till en början verkade 

som att Gud ville ge segern till svenskarna. Detta eftersom de 12 000 svenskarna lyckades driva de 

45 000 ryssarna till flykt. Emellertid fastnade de svenskar som drivit ryssarna på flykt med hästarna 

i sumpmark, vilket gjorde att ryssarna vände tillbaka och överföll dem. Ryssarna anföll sedan resten 

av den svenska armén och Norsbergh beskriver hur svenskarna inte lät sig avskräckas. Han berättar 

hur man fattade mod och visade lust att möta fienden, trots att man var trötta och kraftlösa på 

grund av hunger och svåra marscher. Man ville ändå, genom Guds allmakt, visa fienden mot-

stånd.138 Svenskarna verkar alltså fortfarande trygga i att de hade Gud på sin sida, fram till denna 

punk. Han beskriver sedan hur man började att inse att man inte skulle vinna striden. Han skriver 

att man inte längre kunde stå emot, Herrans hjälps fanns inte längre att tillgå och Gud verkade vilja 

förgöra sitt folk när fienden blev dem övermäktiga på alla sidor. Han beskriver det som att de likt 

en fågel i en snara blev inspärrade utan att kunna ta sig någonstans. Efter att ryssarna tagit flera 

officerare till fånga bestämde man sig snart ”dock i Herrans namn”139 att till det yttersta försöka 

försvara kungen. Senare befallde även kungen att man skulle marschera ut på fältet mot fienden 

ifall de skulle komma med en ny attack. Norsbergh beskriver hur man skulle strida till sista döds-

stund och även här talade man om Guds hjälp.140 Även Norsbergh ansåg att Gud var på deras sida 

till att börja med, för att sedan lämna dem. Något som han emellertid ger uttryck för som de före-

gående inte har gjort, är att han trots nederlaget inte gett upp hoppet om att Guds hjälp ska komma 

tillbaka. Han skriver också att det verkade som att Gud ville förgöra sitt folk. Hittills har författarna 

beskrivit att Gud var på svenskarnas sida, men detta är en helt annan formulering som inte ligger 

långt från synen på Gud och israeliterna. Det finns en möjlighet att karolinerna, likt israeliterna i 

Gamla testamentet, såg sig som Guds utvalda folk.  

Kungen, Norsbergh och andra av armén lyckades ta sig över Dnepr och var slutligen i relativ sä-

kerhet. Norsbergh berättar hur ryssarna om morgonen den andra juli fick tag i svenskarna som var 

kvar på andra sidan strömmen, vilket han menar måste innebära att Gud var mycket förargad på 

dem. Man fick slutligen kapitulera och de svenskar som var kvar togs till krigsfångar. Trots att det 

nu inte fanns någon hjälp eller tröst att tillgå för vad som hänt svenskarna beskriver Norsbergh hur 

det syntes som att Gud redan hade förlåtit sin smorde:  
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… men hans nåd och stora barmhärtighet omfamnade Hans Kungl. 

Maj:t sin allra största sorg och bedrövelse, då nöden var som störst, 

tog honom vid handen och beledsagade honom oskadd med några 

100:de man igenom den fasliga ovägade ödemarken…141  

Här verkar han alltså mena att Gud kom tillbaka till dem, men bara till vissa. De som blev kvar-

lämnade på andra sidan strömmen hade inte Guds hjälp att tillgå. Kanske var det deras straff för 

att de syndat genom ett dåligt levnadandssätt. I någon mån finns det inte längre en klar bild av att 

Gud står på alla svenskar sida, det finns en uppdelning bland dem. Kanske står han inte på någon 

svensks sida, men ändå valde att benåda några av dem. Det finns således en tanke om svenskarna 

som syndare när det går dåligt för dem. Även om det är ett kollektiv som blir straffade så är det 

inte svenskarna som kollektiv. Det är ju trots allt bara vissa delar av armén som man menar blir 

straffade av Gud. Återigen visas det även en särskild tacksamhet för att Gud gav sin hjälpande hand 

till kungen.  

Även Petre gör en koppling mellan kungen och Gud några dagar före slaget. Den sjuttonde juni år 

1709 blev nämligen kungen skjuten i foten. Petre skriver om platsen där kungen vistades under sin 

skada och där ”högt för Gud att beklaga – Hans Kungl. Maj:ts dyrbara blod måste rinna”.142 Petre 

ser inte nödvändigtvis detta som ett straff från Gud, men händelsen är negativ i hans ögon och han 

beklagar sig till Gud. Vilket även är applicerbart då Norsbergh berättar om en natt, vid staden 

Hadias, där flera av karolinerna, ”Gudi klagat”, frös ihjäl eller fick förfrusna kroppsdelar som de 

sedan fick skära av.143 Begreppet ”Gudi klagat” blir något svårtolkat eftersom det dels kan ses som 

att de beklagar sig för vad Gud har gjort emot dem, eller att man faktiskt bara beklagar sig i den 

meningen att man tyr sig till någon. I vilket fall är det ett begrepp som används vid de tillfällen när 

det har gått dåligt på något sätt. Samma sak gäller Lyths yttrande i fångenskapen när han vid ett 

tillfälle beklagar sig över sin och de andra svenskarnas situation. Han skriver år 1718 att han fick 

arbeta med att mura vid ett kloster tillsammans med några andra fångar. I sammanhanget så menar 

han att fångenskapen vore straff nog och skriver  

Ack! Herre Gud, huru mången redelig svensk officer måste under 

denna högst beklagelige långvarige fångenskaps träldom se sig sin 

hälsa berövad, mången, bättre Gud!, blev blind, döv, dumb och 

borttagen, mången åter måste undergå och utstå andra ovanlige 

sjukdomar,…144 

5.1.3 Förtröstan på Gud 

I denna del av undersökningen kommer undersöks en gudsbild som går in i både positiva och 

negativa yttringar. Återigen kommer naturligtvis kontexten, vad som uttryckligen sägs och under-

liggande meningar att diskuteras.  

När det kommer till författarnas förtröstan på Gud kan den vid vissa stunder te sig självklar. Likt 

det faktum att Gud hjälpte dem att segra i början av kriget är det också naturligt för dem att de 

faktiskt kan förlita sig på Gud. Agrell skriver uttryckligen att han hade en förtröstan på Gud. Han 

berättar hur de skulle anfalla en liten stad vid namn Veprik, vilket resulterade i många av de svenska 

officerarna blev slagna. Han säger att Gud ska veta hur han var till mods, eftersom han låg sjuk och 
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fick höra detta. Speciellt vad gällde att grevarna Sperlin var slagna, vilka han näst till Gud hade sin 

förtröstan på.145 Om Gud ska veta detta för att Agrell menar att Gud är inblandad i officerarnas 

död eller om han bara uttrycker det i en form av beklagan framgår visserligen inte. Emellertid 

avslutar han detta med att han hade en förtröstan på både Gud och två av officerarna, där Gud 

kom i första hand.  

Denna förtröstan verkade heller inte komma gratis, utan det måste ske ett utbyte och i detta fall 

handlade det förmodligen om att leva i enlighet med deras syn på den kristna läran. Exempelvis 

skulle Petres överste resa till Riga för att ta sig till kungen. Alla tog avsked av honom och önskade 

lycka till. Översten gick ut tillsammans med Petre146 och ”bad mig hava Gud för ögon och så hädan 

efter förhålla mig som här till, så lär Gud visserligen hjälpa mig, och bad mig fara väl”147. Återigen 

handlar det om en individuell kontakt med Gud i den mening att Gud kommer att hjälpa Petre och 

inte svenskarna som ett kollektiv.  

Denna förtröstan och tillförlit på Gud kommer också i svåra stunder. Smepust blev som många 

andra till fånga av ryssarna efter slaget vid Poltava. Han togs sedan till Moskva och gick i den stora 

segermarschen där fångarna gick igenom de sju stora äreportarna man hade byggt upp för tillfället. 

Smepust beskriver att det var en stor olycka för de ”arma Sveriges barn” då ryssarna hånade dem. 

Man fick i stillhet vädja sin sak till den högste domaren.148 ”Upprätta mig Gud ur mina fiendens 

händer, giv att på deras huvud ej må lända den skam och blygd, som de margfaldelig, utan orsak 

hava tillskyndat mig”149. Han hade alltså fortfarande en förtröstan på Gud, trots att han i sin redo-

görelse för slaget vid Poltava menade att Gud lämnade svenskarna för sina synder. Det är därför 

sannolikt att Smepust inte helt hade gett upp hoppet om att Gud skulle komma tillbaka till dem.  

Westerman berättar att han var i staden Solvytschgodsk under fångenskapen. Han beskriver här att 

de önskade att Gud ville tänka på de fattiga fångarna i sitt elände och slutligen vända deras fängelse. 

Han beskriver också hur innerligt han ville lämna den aktuella staden. Han skriver sedan att han 

”med hjärtans ödmjukhet vördar den Store GUDens oändeliga godhet” som hjälpt honom med 

både hälsa och en faderlig omsorg. Han hade inte lidit nöd så som andra, menar han, men erkänner 

inte mindre Guds vördsamhet och barmhärtighet för det. Gud hade styrkt honom i hans arbete, 

trots att det många gånger varit svårt att göra det. Han skriver också att han fått erfara hur det är 

att leva bland ett folk utan överhet. De levde ofta med frihet i synden efter eget tycke, menar han. 

Gud hade givit honom sin välsignelse, så att han skulle kunna påminna sig själv om vad man i 

krigsbuller och oroligheter glömt, samt givit honom en utökad lärdom och en bättre förståelse i 

Guds ord och den kristna läran, påpekar han. Han hade inte glömt att titta i sina böcker, eftersom 

han största mål var att kunna göra framsteg inom teologin.150 Även här fanns det hopp om att Gud 

skulle komma tillbaka och åter hjälpa svenskarna. Westerman både önskade att Gud skulle tänka 

på dem, förskona dem och i texten vädjar han till Gud som alltid hjälpt honom innan. Det verkar 

också som att han sökte lite pluspoäng genom att nämna sitt arbete som präst och att han växt 

inom den teologiska förståelsen, vilket han också ämnade fortsätta med. I och med att han vädjar 

till Gud på detta sätt att komma tillbaka, så bör Gud i Westermans ögon för tillfället vara borta. 

Något senare i hans text beskriver Westerman att trots att han förlorat både sin styvfar, svärfar, 

mor, hustru, som och bror, under tiden som han varit borta så levde hans tröst till Herren. Han 
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beskriver att Gud både upptar och sörjer för honom.151 Gud verkade således i någon mån ha hittat 

tillbaka till honom.  

Det finns också tillfällen när man faktiskt verkar misströsta sin Gud. I oktober år 1708 berättar 

Petre att han talade med general Lewenhaupt. Han frågade Petre hur det stod till, på vilket han 

svarade att han fått ett favör av fienden. Lewenhaupt beklagade och sade vidare: Gud bättre, ni är 

inte den enda. Det ser illa ut för oss och om Gud inte gör mirakel och underverk så är det ute med 

oss. Detta sade han emellertid i tysthet till Petre så att knektarna inte skulle höra. Lewenhaupt hade 

sedan gått vidare till knektarna och uppmuntrat dem genom att de skulle ha sin förtröstan på sin 

Skapare. De skulle inte heller vara rädda för döden efter nederlaget de haft, utan vara vid gott mod 

eftersom Gud hjälper både många och få.152 Lewenhaupt erkände alltså sin pessimism till Petre och 

menade även att de var beroende av Guds hjälp. Det faktum att han endast uttryckte sin negativitet 

till Petre och något helt annat till de andra soldaterna, tyder på att det inte var en självklarhet att 

Gud skulle hjälpa dem, samt att det heller inte var något man talade öppen om, i alla fall inte om 

man var general.  

Kanske smittade detta av sig på Petre. Den åttonde maj bad en överstelöjtnant Petre att ta sig till 

vakten och ge dem order att inte skjuta ifall de såg en ensam person gåendes, eftersom kungen var 

ute och rekognoscerade ortens beskaffenheter. Petre gjorde detta utan att bli sedd av ryssarna, men 

väl framme hos vakten började ryssarna att skjuta emot dem. Petre kände sig osäker på marken i 

skydd av gräset där han befann sig, eftersom ryssarna sköt där gräset rörde sig, ”där icke Gud mig 

särdeles bevarat”. Han bestämde sig för att ställa sig upp och springa.153 Han uttrycker en medve-

tenhet om att Gud inte skyddade honom överallt och hela tiden. Detta kan visserligen tolkas som 

att han inte kunde ligga där eftersom det var en dåligt vald plats då gräs inte ger mycket skydd. Han 

nämner emellertid Gud i sammanhanget och som vi såg innan så visade Petre en osäkerhet på Guds 

hjälp redan under marschen.  

Någon annan som visar en osäkerhet på Guds hjälp är Lyth. När man var i Moskva under fången-

skapen berättar han att han och andra svenskar satt uppe om nätterna och talade om sitt elände. 

Han skriver att de uppmuntrade varandra och vädjade om den nådiga Gudens vilja bordade gott 

eller ont för dem. Han menar att det inte fanns annat att göra än att i tysthet beklaga olyckan och 

anförtro sig till att Guds handlande.154 Han visar således en osäkerhet i att de inte vet vad som 

komma skall utifrån Guds vilja. Ville han hjälpa dem eller inte? När man gått i det ryska paradtåget 

i Moskva så menar Lyth att denna dag och den ryska segern vid Poltava utgav många suckar hos 

de svenska fångarna. Lyth och några av hans kamrater lovade därmed att avstå ”yppighet, lust, spel, 

musik, dans, jämte stora kollationer”155 och istället sätta sig ner med knäna i marken, vilket han 

menar att de hade orsak till efter denna dag och andra saker de tidigare lidit av.156 Allt ont de gjort 

tidigare hade de nu fått straff för, d.v.s. nederlaget vid Poltava och paraden. De skulle nu bättra sig 

och avstå det ovannämnda. Här ger han uttryck för en förståelse gällande Guds straff, de hade inte 

levt som de borde. Han gör nu även en helomvändning från att sitta tyst och beklaga sin olycka till 

att ta ett aktivt val och ändra sitt levnadssätt för att få Guds hjälp. Även här syns alltså tendenser 

av förkunnarnas uttalanden om Guds straff över syndare, eftersom Lyth och de andra svenskarna 
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ville återupprätta sin relation med Gud genom ändrade vanor. Något som Ericsson menade var 

syftet med att framställa svenskarna som syndare.157  

När nyheten om Karl XII:s död når Lyth år 1719 vände han sig åter till Gud.  

Hjälp Herre Gud! (…) den hjärtklämmande dödsposten oss 

tillfördes, att vår allernådigste Konung, vår segersamme an-

förare, vår fader och vårt försvar, den stridsbaraste Hjälten 

och Svea store Konung, Konung CARL XII för Fredrik-

shald i Norge var igenom döden avgången och ihjälskju-

ten.158  

Han fortsätter sedan och berättar att man under den tredje allmänna fånge-bönedagen läste vers 8 

i psalm 39, varpå man applicerade kungens dödsfall.159 I Karl XII:s bibel heter psalmen ”Christelig 

lefnad, salig död” (Ps 39) och vers 8 lyder: ”Nu, Herre, vid hvad skall jag trösta mig? Uppå dig 

hoppas jag.” (v 8). Återigen visas troheten till kungen, som i tillfällig avsaknad av Guds hjälp, varit 

hoppet om räddning. Som Ericsson nämner i sin avhandling så lades inte problemet med svens-

karna som syndare på det politiska planet, utan det moraliska, och man såg även kungen som Guds 

redskap på jorden.160 Till viss del kanske man lade det på det politiska planet ändå, i och med att 

räddningen skulle komma genom kungen, Guds redskap. När det redskapet fallit bort, bör det 

således ha setts som att mellanhanden mellan Gud och människorna ha försvunnit. Därför visas 

denna desperation och oro kring vad som ska hända fångarna.  

När man i oktober 1721 fick höra om freden, tackade man Gud, men var fortfarande oroliga gäl-

lande vad det ska bli av dem. Men i december samma år beskriver Lyth hur man i Herrans namn 

begav sig ifrån Sibirien. I maj året efter seglade man i Jesu namn över Ålands hav, för att sedan 

komma fram till Vaxholm.161 När de väl var i Sverige igen skriver Lyth att vad gäller belöningen för 

deras trogna tjänst och fångenskap beslutas allt av den allvetande och allsmäktiga Guden.162 Deras 

tro, vädjan och arbete var alltså inte förgäves enligt Lyth, Gud kom tillbaka till dem. Vilket tydligt 

går att se i hans yttranden när han kommit till sin hemort.  

I december år 1722 begav sig Lyth i Jesu namn till Gotland. Lyth menar att den gode och nådige 

Guden hade behagat, efter att han lidit genom farligheter, mödor, fångenskap och träldom att han 

återigen skulle få se Gotland.163 Han skriver att ”Välsignad vare Herren min Gud”164 som genom 

alla farligheter bevarat honom och att Han alltid varit med i med- i motgångar.165  

Ja, evig ära, lov, pris och tack vare min Gud, för all nåd, godhet och barm-

härtighet, som intill denna stunden bevisat är, och emedan ålderdomsaf-

tonen för mig tillstundar, så beder jag dig min Gud av hjärtat ödmjukeliga, 

att du jämväl med din nåd, frid och välsignelse ville framgent vara och 

förbliva hos mig och låta mig evinnerligen med dig leva! Herre min Gud, 

hör och bönhör mig, för min dyraste frälsares Jesu Kristi skull, uti den 

heliga andens kraft! Amen, Amen.166 
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Westerman uttrycker en liknande glädje när nyheten om freden mellan Sverige och Ryssland nådde 

honom. Westerman hoppas att Gud ska göra den beständig och började sedan resan tillbaka mot 

Sverige, där han i Jesu namn anträdde första januari år 1722. Han fick sedan återse sin hemort och 

där besöka Herrens tempel S:t Jacob. Det var i den församlingen han var döpt och uppfödd i.167 

Han avslutar sedan med att skriva: ”GUDI vare för all sin nåd och godhet ära och lov evinner-

liga!”168. 

Hela denna resa, från början till slut, har Lyth faktiskt sammanfattat på ett speciellt sätt där man 

ser en tydlig gudsbild. Han har nämligen skrivit en prognostikon i religiösa termer och med Guds 

ingripande från år 1700 till år 1720. Han skriver bl.a. att det är tack vare himlens nåd som det går 

bra i början under år 1701. År 1704 berättar han att Gud också har makten att straffa, dock kan 

man blidka Gud genom bön. Vid år 1709 och 1710 visar Gud sitt straff och år 1712 blir han återigen 

nådig.169 Ännu en gång får vi se en agerande Guden som bestämde svenskarnas öden. Det är ett 

säreget stycke i hans anteckningar och går att finna i bilaga 2.  

5.2 Människans tankevärld  

I detta tema kommer vi att möta författarnas tankar och reflektioner kring sin egen religiositet. 

Detta kommer också att sättas i relation till andra livsåskådningar som de uttryckt sig kring. Dis-

poneringen i detta kapitel kommer därför att börja med att undersöka vad författarna hade för 

uppfattning om vad som utgör en god kristen, för att sedan gå vidare till deras reflektioner kring 

sin egen religiösa utveckling och därefter avslutas med en analys av deras attityder gentemot andra 

livsåskådningar. Låt oss dock börja med deras egen livsåskådning och hur de anser att man bör leva 

i enlighet med den. 

5.2.1 Att vara en kristlig människa 

Redan i början av hans memoarer berättar Dahlbergh att han tillhörde den kristna tron. Detta 

berättas i samband med hur hans föräldrar hade170 ”sedan de genom det heliga dopet låtit mig 

inympat uti det sanna vinträdet Jesus Kristus”171, en öm omsorg gällande hans uppfostran.172 Likaså 

berättar Smepust i början av sin dagbok att han hade kristliga föräldrar.173 Även Westerman skriver 

i början av sina memoarer att han hade kristliga och ärliga föräldrar. Han menar att deras kristliga 

omsorg gjorde att han föddes på nytt två dagar efter sin födelse genom dopet. Han skriver sedan 

att Gud tidigt behagade avfordra hans saliga far, som avled år 1673 och kristligt begravdes på 

Kristihimmelsfärdsdagen. Hans mamma gifte sedan om sig med en kyrkvärd som Westerman be-

skriver med värme. Hans mamma och styvfar gav honom också en bror och föräldrarna var mycket 

angelägna om att med omsorg främja deras kristliga upptuktelse. Han menar också att föräldrarna 

var goda exempel och att han i hemmet fick inhämta kunskaper om Guds kristliga dygdeövningar. 

Föräldrarna önskade att han skulle studera till präst, vilket han också gjorde. Han beskriver hur han 

studerade den kristna läran men också vetenskaper som han menar tillhör den världsliga visheten, 

så som latin, hebreiska och grekiska.174 Han beskriver att hans mål var att ”tjäna GUDs församling 
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uti det Andliga Ståndet”175. För vissa av författarna verkar det således viktigt att påvisa att de till-

hörde den kristna läran eftersom det är bland det första de skriver ner. Stämningen i texten tyder 

också på en tacksamhet gentemot föräldrarna för att de givit dem en kristen uppfostran. I samband 

med denna kristna uppväxt använder de begrepp som ”omsorg” och ”ärliga”, vilket kan tyda på att 

det är termer som de menar går hand i hand med att vara en god förälder och god kristen. Omsorg 

är emellertid inte alltid något de visar vem som helst.  

Under ett slag mot sachsarna år 1706 berättar Dahlberg att ingen av de 6000 ryssar som hjälpt 

saxarna visades någon benådning, utan avrättades.176 Något stycke senare i texten menar Dahlbergh 

dock att det är viktigt för en krigsman ”att visa ett kristligt medlidande och vår beträngda nästa, 

som äro alla människor”177. Han menar att detta gäller motståndare och inte minst gentemot sitt 

eget land och sina bästa vänner.178 Han menar att man bör:  

… med barmhärtighetens gärningar, hjälpa och under-

stödja, besynnerligen när det kan ske utan att löpa fara där-

vid; till en sådan barmhärtighet, blev jag under denna mar-

schen en gång nästan mera tvungen, än Gud bättre av egen 

böjelse nödsakad.179 

Det blir alltså en form av försvar från Dahlbergs sida. Han vill visa på att det är viktigt att visa 

medlidande, vara barmhärtig och hjälpa, även mot sin fiende. Viktigt är dock tillägget att det är 

särskilt önskvärt när man kan göra det utan att själv råka illa ut. Vi får anta att Dahlberg menar att 

så inte var fallet här. Det man slutligen kan konstatera från hans uttalande är att han egentligen inte 

ville avrätta dem, men ansåg att man var tvungen. Englund menade att förkunnelsen i fält syftade 

till att applicera gammaltestamentliga tankar om hämnd, straff och att undvika barmhärtighet.180 

Dahlberg verkar snarare vara inne på raka motsatsen.  

Vid ett tillfälle möttes Dahlberg av en sjuk polska i en av stugorna där soldaterna var inkvarterade 

och hon var i barnsnöd. Några av de andra soldaterna släpade ut henne och Dahlbergh tyckte att 

det var ett okristligt beteende. Till slut blev han själv utslängd och fick göra henne sällskap. Han 

fick därmed tillbringa natten i farstugan med kvinna. Han gjorde upp en eld och bäddade halm 

under henne. Vid midnatt var det dags att förlösa barnet. Dahlbergh hade varit ute och hämtat ved 

när han stötte på två grannkvinnor som ville hjälpa den gravida kvinnan. Han lät dem göra det och 

av blygsel för sin närvaro bestämde han sig för att vänta utanför i vinterkylan. När barnet var förlöst 

och han gick in igen föll de två kvinnorna på knä och välsignade honom. De gav honom en flaska 

brännvin som de haft med sig och de sa till honom att vila sig. Kvinnorna bäddade med halm åt 

honom och han somnade. Emellertid vaknade han efter en stund av att det nu fanns ca 10 till 12 

kvinnor i rummet. De hade tagit med sig bröd, smör, öl, brännvin och mjöd. När han senare åter-

förenades med resten av soldaterna fick han utstå öknamn då de kallade honom för ”den polska 

jordegumman”. Dahlbergh berättade detta och hela historien för sin kapten, baron Svante Horn, 

som sedan läxade upp soldaterna för sitt okristliga beteende, samt hotade med sex par spö om de 

fortsatte.181 För det första menar Dahlberg att de andra soldaterna visade ett okristligt beteende. 

Man borde således hjälpa någon i nöd, vem det än är, enligt honom. Han å andra sidan gjorde det 
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varmt och bäddade åt henne. Han gav sedan kvinnorna avskildhet, på bekostnad av sig själv då han 

fick stå ute och frysa. Om soldaterna visade ett okristligt beteende bör hans kontenta vara att han 

visade ett kristligt beteende. För detta blev han också belönad i form av mat och brännvin, medan 

de andra soldaterna fick straff i form av sex par spö.   

Pihlströms anteckningar är i sig ganska stela. De är noggrant utförda vad gäller datum, byar och 

städer de passerade, samt hur länge de uppehöll sig på en och samma plats. Han skildringar av 

strider och händelser är sakliga och han uttrycker mycket sällan en egen åsikt kring dem. Exempel-

vis nämner han att de plundrade och brände städer vid ett flertal tillfällen.182 Även här berättar han 

detta sakligt och det finns ingen motivering eller något försvar kring det hela. I den tidigare forsk-

ningen kunde vi se att man ofta försvarade detta genom gammaltestamentliga motiveringar, men 

det förekommer alltså inte här. Vid ett flertal tillfällen berättar även Norsbergh om hur svenskarna 

plundrade och brände ner städer.183 Emellertid skriver han ingen kommentarer till detta och heller 

inga försvar. 

Vad gäller möten med likasinnade kristna så finns det även här formuleringar att ta fasta på. Under 

fångenskapen reste Westerman till Arkangelsk för att träffa en pastor av den tyska evangeliska 

församlingen. Han beskriver pastorn som en mycket gudelig och lärd man. Han skriver också att 

han fick kärlek och välvilja från både pastorn och hans hustru och önskar därför att Gud ska tänka 

på dem samt välsigna dem både andligt och världsligt. Han berättar också att han träffade andra 

goda kristna i staden.184 Även Agrell beskriver att möte år 1707 då de befann sig i Sachsen. Armén 

hade tagit sig till Parckevitz och stannade där i fjorton dagar. Han berättar att de blev väl emottagna 

av dessa lutheraner som ville få sina kyrkor öppnade igen, vilket också skedde. Agrell berättar att 

han predikade i en kyrka som varit stängd i tjugofyra år.185 De båda verkar ha blivit väl emottagna 

och författarna är inte sena med att beskriva dem som lutheraner. I samband med detta använder 

Westerman begreppen ”goda”, ”kärlek”, ”välvilja” samt ”gudelig och lärd”. 

Det man kan konstatera utifrån ovanstående material är att mycket av formuleringarna, begreppen 

och stämningen i texten tyder på en nytestamentlig anda. Även Dahlberg som berättar om en av-

rättning beskriver nästintill dygder som en kristen människa bör ha. Han verkar inte alls luta emot 

krigiska och straffande argument som så ofta hänvisas till Gamla testamentet. Istället finner man 

den nytestamentliga andan av kärleksbudskap och läran om sin nästa hos författarna. Det fanns 

emellertid tillfällen som inte vittnar om detta, gällande plundring m.m. men dessa kopplas inte 

samman med religiös kontext på något vis.  

5.2.2 Personlig religiös utveckling 

Dahlbergs utlåtande om hur han reflekterar över sin situation och gudsbild kommer ganska tidigt 

i hans anteckningar. Han berättar att det först var vid en strid, mot sachsarna och deras ryska 

hjälptrupper på 6000 man år 1706, som han insåg vad det innebar att vara krigsman. Han uttrycker 

att man inte ska lita på sitt eget inbillade mannamod eller tapperhet. Utan det man ska lita på är 

Guds nådiga hjälp186, ”ty vid slika tillfällen får man röna att när Herranom är ingen skillfång att 

hjälpa ibland få eller många”187. Han menar således att det kvittar hur många man möter, har man 

bara Gud på sin sida så kan man vinna. Han såg alltså Gud som agerande och delaktig i kriget. 
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Utfallet av striderna, enligt Dahlbergh, har ingenting med mänskliga faktorer att göra, utan bestäms 

av Gud. Han argumenterar för sina tankar när han påvisar att de vann slaget trots att fienden var 

tre gånger så stark, de var ett folk som var övade i krigsföring och de var väl munderade vad gäller 

både hästar och livmunderingar. Han menar att man hade kunnat bli uppskrämd av detta ifall man 

låtit förnuftet föreligga hoppet och förtröstan som man hade till Gud. Något som rättfärdigt hade 

straffat en trolös fiende. Han fortsätter argumenten och förklarar att fienden hade spanska ryttare 

och ett ansenligt artilleri. Trots detta hade Gud tagit sin hand ifrån fienden och givit dem i svens-

karnas händer.188 Han uttrycker en, enligt honom, självklar tes när han säger ”Jag hisnar när jag 

tänker på, vad för ett eländigt kreatur en krigsman är, när Gud intet med sin nåd styrker, och likväl 

vill en del av detta folkslag, skryta av sin egen tapperhet…”189. Han fortsätter vidare och menar att 

en krigsman också bör vara en Guds man. Krigsmannen bör vara en god kristen som sätter sitt 

hopp till Gud, inte till sig själv. Denna gång hade Gud varit på svenskarnas sida och genom Guds 

makt hade de även fått fler fångar än vad deras egen armé var stark. Han menar att det då heller 

inte var konstigt att de som kommit oskadda ur striden gladdes över bytet som Gud tilldelat dem. 

De som blivit sårade (Dahlbergh själv inkluderat) kunde känna en lindring genom framgången som 

Gud givit dem.190 Förutom det faktum att han faktiskt ger en väldigt klar gudsbild, är min poäng 

här att han ger uttryck för reflektion. Han beskriver att det först är vid detta stora slag som insåg 

hur beroende man är av Gud i krig, samt att man bör vara en god kristen för att erhålla hjälpen. 

Detta är således något som han inte insett förut.  

När det kommer till reflektion kring sitt eget kristliga liv beskriver Lyth hur han ska bli bättre. Vi 

såg innan hur han lovade att sluta med lust, dans, spel, musik m.m. och istället sätta knäna i marken 

eftersom han inte levt som man borde och därför fått straff för det. År 1714 skriver han att han 

medger att han aldrig tidigare har bett till Gud så innerligt och andaktningsfullt som under fången-

skapen. Han menar att fångenskapen lärde dem att ta sin tillflykt till Gud och där söka hjälp och 

tröst. Han skriver även att lycklig är den man som både i med- och motgång kan förlita sig på 

Gud.191 

I materialet finns det ju även två fältpräster. Ingen av dessa uttrycker inte så många reflekterande 

yttringar om den personliga tron, däremot beskriver de båda hur de gör framsteg inom teologin.  I 

april år 1709 berättar Agrell hur han examinerades i teologi. Som en del i detta fick han texten 2 

Tim. 2 v. att förklara.192 2 Tim v 2 handlar om att sprida Guds ord och förkunnelsen om Jesus, så 

det är inte konstigt att de är just detta han ska förklara i och med sin examination. Passande nog i 

samband med kontexten finns det också krigisk terminologi inblandat.  

”Lid och umgäll, såsom en god Jesu Christi stridsman. Ingen stridsman befattar sig med närings-

handel; på det han skall täckas honom, som honom till en stridsman upptagit hafver” (2 Tim v 2:3-

4 Karl XII:s bibel) 

”Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Ingen soldat låter sig upptas 

av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags.” (2 Tim v 2:3-4 Bibel 2000) 
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Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, 

tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med 

rent hjärta. Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet 

att de vållar strid, och en Herrens tjänare skall inte strida; han skall 

vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod och med mildhet 

föra dem till ordningen som säger emot honom. Kanske låter Gud 

dem omvända sig och komma till insikt om sanningen, så att de 

nyktrar till och slipper ur den fälla där de hålls fångna av djävulen 

för att göra hans vilja. (v2:22-26 Bibel 2000) 

Det må vara en examination det handlar om och inte en predikan, men det finns en krigisk termi-

nologi och det är från Nya testamentet. Vilket också är den enda bibelhänvisningen som Agrell gör.  

Westerman beskriver stundtals hur han fick tillfälle att tala med många teologer och andra lärda 

under resan.193 Vid ett tillfälle skriver han att han fick att prata med några lärda ur det andliga 

ståndet. Däribland fanns superintendenten doktor Georg Wilke, vilken hade skrivit en avhandling 

om kyrka och biskopsämbeten utifrån texterna 1 Tim 3:2 och Tit 1:7.194 Vi har tidigare sett hur 

Westerman gett uttryck för att hans högsta mål är just att göra framsteg inom teologin och han 

visar inte bara intresse för likasinnade inom den kristna traditionen. Han skriver vid ett tillfälle att 

han blev befalld att följa med några till staden Rava. Väl där blev de inkvarterade på ett jesuitkloster. 

Han menar att han då fick tillfälle att prata närmare med munkarna.195 Enligt honom lär det vara 

så att de hade fel syn på den kristna läran, eftersom han själv var lutheran, men detta tyder på att 

han ändå är intresserad av att föra dialog med personer som har andra livsåskådningar.  

5.2.3 Attityd gentemot andra livsåskådningar 

Stundtals berättar författarna om möten med andra livsåskådningar. Ofta handlar det om kon-

sateringar, men ibland går det att utläsa vissa stämningar och i andra fall rent av åsikter. Andrén 

skriver att det fanns en möjlighet att Karl XII haft en öppen attityd gentemot andra livsåskåd-

ningar196 och vi kommer att börja med att fokusera på yttringar som verkar vänligt inställa till andra 

livsåskådningar. Därefter kommer vi att gå över till mer negativa yttringar för att sedan avsluta med 

uttalanden som ligger någonstans mittemellan.  

Agrell berättar att när han var i Posen såg han jesuiternas ”härliga kyrka, som för de andra 32 sköna 

kyrkor här i staden har preferensen”197. Att beskriva munkordnars byggnader som vackra är han 

inte ensam om. Vid ett flertal tillfällen berättar Lyth om de många kloster som de passerade under 

sina marscher. Många gånger berättar han hur vackra de var och redogör även för vilka munkordrar 

det var som höll till i respektive kloster, det vill säga om det var jesuiter, dominikaner osv.198 Han 

beskriver också omgivningarna han passerade vilket oftast var städer, byar, slott, kyrkor och kloster. 

Han är emellertid mest specificerad i sina beskrivningar när det kommer till kloster. Han berättar 

hur många det var, att man pratade med några munkar, om det även fanns nunnekloster m.m. Likt 

Westerman berättar han även hur man ibland blev inkvarterade på kloster. Vid ett tillfälle berättar 

Lyth att han och en kapten fick spendera en natt i ett kloster. Här beskriver han att de blev väl 

trakterade av munkarna.199 När de berättar att de ibland bodde på kloster så verkar de heller inte se 
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något problem med det. Westerman nämnde ju rent av att det gav honom tillfälle att tala närmare 

med munkarna.  

I slutet av april år 1708 berättar Agrell att han reste till greve Caspar Otto Sperlingh i Saludeck, där 

han skulle förfoga sig till västgötarna. Greven tog emot honom på ett kloster där han också fick ett 

rum. I och med detta menar Agrell att Gud bör välsigna greven som tagit emot honom på detta 

sätt när han inte hade någon annanstans att ta vägen.200 Även Westerman uttrycker flera gånger hur 

han fick se vackra kloster och han tyckte speciellt att jesuiternas kloster var vackert. Han berättar 

också att de hade talat med jesuitmunkar i Litauen som i sin tur hade beskrivit hur kungen härvid 

hade överrumplat tsaren som över hals och huvud hade flytt därifrån.201 Om munkarna var på 

svenskarnas sida, och att det var därför svenskarna verkade ha en vänlig inställning mot dem, är 

svårt att säga utifrån ovanstående fakta. I vilket fall som helst verkar de ha kommit bra överens. 

Emellertid berättar Lyth att de i juni år 1708 kommit till klostret Koltiniani. Dock hade ryssarna 

varit där dagen före, därför fanns det ingen proviant att hämta, vilket de var i behov av.202 Det kan 

ha varit så att både ryssar och svenskar haft bra kontakter med munkarna. Kontentan att dra här 

är i alla fall att dessa författare verkade ha en god inställning till dem. Den sjätte augusti år 1708 

berättar Petre att han fick order genom en katolsk präst att han skulle hjälpa denna med transpor-

tering av manskap som skulle reparera vägar, vilket han också gjorde.203 Det förkommer ingen 

negativitet i Petres text kring att han fick order genom en katolsk präst, inga glädjerop heller för 

den delen, utan det är mest ett konstaterande. Emellertid säger det något också, det fanns inget att 

säga om det, han kanske ansåg att det inte var så konstigt.  

De verkar ibland heller inte ha ansett det fel eller underligt att använda andra kristna byggnader till 

annat än bara inkvartering. Exempelvis berättar Agrell år 1708 att han predikade för några kompa-

nier i en kalvinistisk kyrka.204  

Att det fanns ett visst intresse i att vara uppdaterad på vad som händer inom andra religiösa åskåd-

ningar ser man också hos Lyth. Han berättar att han år 1717 började höra att tsar Peter skulle göra 

en reformation i religionen över hela landet.205 Vilket sedan sattes igång och man fick se delar av, 

menar Lyth. Ryssarna, skriver han, verkade emellertid inte nöjda och i synnerhet inte prästerna som 

fick lida av otillräckliga inkomst och simoni.206 

När det kommer till en helt annan religion än den kristna finns det egentligen bara två yttringar 

som verkar vara någorlunda positiva. Det är efter att Agrells morbror har insjuknat som han i 

december år 1707 bestämmer sig för att resa till Posen för att rådfråga en berömd ”judedoktor”207. 

Han var alltså beredd att vända sig till en person av en annan religion för att fråga om råd. Detta 

gäller visserligen medicinskt råd och inte till vem som helst, utan till någon som är känd. Den andra 

yttringen kommer från Norsbergh. Han skriver att när man kom fram till Turkiet var det Gud som 

med sin kärlek upptänt hedningarnas hjärtan för att mottaga de flyende svenskarna. Han menar att 
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vistelsen otvivelaktigt berodde på Herrans nåd och tillskyndan.208 Han verkar således tacksam för 

att människor med en annan religion tagit emot dem, dock gjorde de inte det av egen välvilja.  

Vid andra tillfällen mötte eller umgicks författarna med personer av en annan livsåskådning utan 

att vara varken tacksamma eller vänligt inställda. Dahlberg berättar att början av marschen var hård 

på grund av kyla och dåliga vägar. Oftast fick de sova utomhus medan officerarna var de som fick 

tak över huvudet. Men det hände ibland att de kom till en by där det också fanns plats för de övriga 

att få sova inomhus. Ibland var man fyrtio man i en stuga och han berättar att de var en salig 

blandning människor som trängdes med varandra från olika nationer,209 ”den ena gudfruktig, den 

andra ogudaktig, den ena kristlig, den andra obarmhärtig”210 och han fick finna sig så gott han 

kunde i detta.211 

När det kommer till kloster har vi sett att flera av författarna verkade ha en relativt god inställning 

till munkarna, men vissa yttringar tyder också på andra känslor. Precis efter att man blivit ryska 

fångar berättar Westerman att man vid ett tillfälle stannade vid en stad där det fanns många kyrkor 

och kloster. I några av klostren fanns det heliga reliker som man förvarade. Men de ville gärna inte 

visa dem, vilket Westerman menar beror på att bedrägeriet i det då skulle avslöjas. Han beskriver 

att han var där några gånger och kommunicerade nattvarden till några svenska fångar som satt 

där.212 Återigen var det alltså acceptabelt att använda deras kyrka i egna syften, men det faktum att 

de säger sig ha heliga reliker är Westerman inte sen med att avfärda som lögn. Om det är ortodoxa 

eller katolska kloster det är tal om här framgår inte. Däremot berättar Lyth om ett möte där kato-

liker var inblandande.  

När man är i staden Wilna i Litauen beskriver Lyth att det fanns en del kloster, men också en 

lutheransk kyrka. Han skriver att lutheranerna i staden levde i stor fruktan för katolikerna, från 

vilka de fick utstå mycket hemskheter213 (exempel på detta nämner han dock inte). Lutheranerna, 

som han även beskriver som fattiga, beklagade sig i tårar för soldaterna för att ryssarna hade tagit 

allt deras goda. Lyth skriver att så länge svenskarna var i staden önskade lutheranerna att de aldrig 

skulle ge sig av, eftersom de under denna tid hade frihet. Han beskriver även att de grät när svens-

karna väl gav sig av och menar att de också hade orsak till detta.214 I allmänhet är inte Lyth blygsam 

när det kommer till att uttrycka negativa åsikter om ryssarnas tro. När kungen hade tagit sig över 

floden och rester av armén var kvar på andra sidan, berättar Lyth att ryssarna kom. Kungen hade 

sagt till general Lewenhaupt att söka en överenskommelse med fienden för soldaternas skull, efter 

det att ett, enligt Lyth, oförsvarligt och okristligt mord hade tagit slut.215 Efter att Lyth blivit till-

fångatagen berättar han att de kom till staden Smolensk.216 Han beskriver folket där hade ett ”yp-

pigt, vällustigt och linderligt leverne”217. Horeri och fylleri förekom ofta menade han och deras 

religion var ”graeco-catholici”218. Religionen innebär att man är ryskortodoxa med en ortodox 
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praxis fast man samtidigt erkänner påven i Rom.219 Han verkar således inte tycka att detta är rätt 

sätt att leva på och han vill även påpeka deras religion i sammanhanget. Emellertid har det mest 

varit stämningar och attityder som gått att avläsa i författarnas texter när det kommer till andra 

livsåskådningar. Något som däremot väcker starka känslor, i alla fall hos Lyth, är konverteringar.  

Strax efter Lyths beskrivande om sina känslor gällande kungens död, berättar han att det var två 

svenska präster, några officerare och gemena som avföll från Gud och den rätta evangeliska relig-

ionen. Han beskriver att de istället gått över till den ryska villfarelsen och falska läran. Dessa, spe-

ciellt prästerna, hade sedan civila tjänster hos ryssarna och det var Satans verk de praktiserade, 

menade Lyth. Han säger också att deras anleten förändrades strax efter avfallet, de hade fått bränn-

märken i sina hjärtan och själar, samt såg fasligare ut än andra människor. De såg värre ut än 

okristna och barbarer, eftersom deras gestalt var som förvandlad och man kunde se själva Satan i 

deras ögon. Detta menar han inte heller var så konstigt med tanke på att de avfallit från Gud och 

gått till Satan och gjorde hans gärningar. Han menar att därför måste också Gud lämna och överge 

de otrogna och deras hjärtans blindhet.220 Han avslutar det hela med:  

Gud bevare mig och envar kristtrogen själ ifrån ett sådant 

förtvivlat okristeligt företagande och uppehålle oss vid sitt 

helige ord uti en fast och stadig tro uppå vår dyraste frälsare 

Jesum Christum till den eviga saligheten! Amen.221  

Ericsson menar i sin avhandling att det var ovanligt att demonisera fienden,222 men Hellerstedt 

påpekade, utifrån litteratur som var en beställningsvara från Karl XI, att det ändå fanns moti-

veringar till kriget som utgick från detta.223 Författarna har inte gett uttryck för en demonisering 

gällande fienden i sina texter, men Lyth gör alltså detta i relation till svenskar som konverterade.  

I temat konvertering har också Dahlberg en berättelse att ta fasta på. Det är berättelsen om fröken 

Panna Clara Costriska. Dahlbergh var utsänd att samla in proviant och i samband med detta träf-

fade han Clara. Han ger en väldigt beskrivande bild av hur kär han blev i henne, så till den grad att 

han lydde hennes minsta befallning och även såg mellan fingrarna gällande taxering. Emellertid 

skulle han åter bli indragen till regementet, men han lovade att komma tillbaka till henne om han 

överlevde. Det tog dock bara två dagar innan han kunde besöka henne igen. Om det var Clara eller 

hennes mamma framgår inte, men någon föreslog att han skulle gömma sig i ett kloster som var 

beläget två mil därifrån. Han skulle där anta den katolska tron och sedan fullborda äktenskapet med 

Clara. Detta var något som han inte gick med på, utan höll sig till det de kommit överens om innan, 

nämligen att han skulle komma tillbaka till henne.224 Det som går att utläsa av Dahlbergs berättelse 

om hans relation med Clara är att han gjorde nästan allt för henne, nästan allt. Dock inkluderade 

detta uppenbarligen inte ett byte av trosinriktning. Emellertid hade han inte något att förlora på 

det förutom tid. Kontentan, det vill säga äktenskapet, skulle enligt dem ske i vilket fall. 

Som tidigare nämnt finns det tillfällen då författarna helt enkelt konstaterar att det finns människor 

omkring med en annan trosuppfattning. Som när Lyth berättar att det finns mycket judar i städerna 
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Lemberg, Kalisz samt i Polen rent allmänt225, så gör han det utan kommentar eller åsikt. I andra 

yttranden finns det en negativ klang. Som när Lyth beskriver att det i staden Grodno fanns många 

vackra kloster och katolska kyrkor, men menar att det dock mest bodde fattigt folk och judar i 

staden.226 Lyth refererar också till staden Szklow som judestad.227 Med moderna öron kan det sist-

nämnda låta mer nedvärderande än vad som menas, men det faktum att han känner sig manad att 

berätta att det är just judar säger något det också.  

Även Petre berättar om en händelse som inkluderar människor av den judiska religionen. När Petre 

och Winterros skulle tillbaka efter att ha vart på vift, fick Petre och hans följe ytterligare några andra 

med sig som skulle ta sig till högkvarteret. Petre beskriver dem som en präst, två judar och en 

dräng. Dessa skulle återigen ta sig över ett fält och när de kommit halvvägs uppmärksammade de 

ett parti hästar. De misstänkte att det var ryssarnas hästar och stannade för att överlägga hur de 

skulle göra. De andra ville rida tillbaka men Petre tyckte att det vore skamligt att resa tillbaka utan 

information om det faktiskt fanns ryssar i närheten. Han beskriver att han skickade ut de bägge 

judarna228 ”och lät dem rida för mig vid pass ett pistolskott”229, varpå han själv följde efter med 

pistolen spänt i handen. Det visade sig att det endast var hästar, vilka började gnägga som vilda 

bestar och sprang iväg som påföljd av Petres och judarnas galopp. De kom slutligen fram till Petres 

kvarter och Gudi ärat såg de aldrig någon fiende.230 Om han skickade ut judarna först för att offras 

ifall det fanns en fiende i närheten framgår egentligen inte. Han var snabb med att sätta fart efter 

dem, men han red inte iväg med dem samtidigt heller. Även här säger det något när han känner sig 

manad att skriva att de var just judar, även om det bara är ett konstaterande.  

Samma sak skulle man kunna säga om deras behov av att berätta om alla kloster de ser. Stundtals 

skriver de bara vilket kloster det var, eller konstaterar att det fanns många kloster och kyrkor i 

staden där de befann sig.231 Ibland kan det tyckas fungera som ett landmärke, men vid andra till-

fällen räds de inte heller för att berätta hur vackra, berömda och kostbara byggnaderna var.232 

Vid andra tillfällen kan de bli lite mer specifika när de ser saker i sammanhanget som utmärker sig. 

Lyth berättar att när man kom in i staden Bautzen fanns där att finna fem kyrkor, varav två var 

katolska och tre lutherska. Han skriver vidare att halva domkyrkan var luthersk och halva katolsk 

och man höll vardera gudstjänst i var sin del av kyrkan, fast gärna inte samtidigt.233 Westerman 

beskriver att det i staden Görlitz fanns ett mycket kostbart orgelverk och, vilket han tycker är 

märkligt, en avbildning av Kristi grav. I avbildningen fanns även en skrift med en avmätning på 

hur långt det hade varit mellan graven och korset.234 
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5.3 Religiös praxis och religiösa uttryck 

I denna del av undersökningen kommer vi att titta på religiösa handlingar och uttryck. Handling-

arna kommer framförallt att fokusera på vad författarna säger om religiös praxis, medan de reli-

giösa uttrycken kommer att lägga vikt vid hur man talade i religiösa eller bibliska termer.   

5.3.1 Religiös praxis 

En religiös praxis som kanske inte ter sig så märklig i krigssammanhang är begravningar. Wester-

man rent av börjar sina anteckningar med en beskrivning om hur han vill att hans begravning ska 

gå till. Han börjar med ”Allenast hos HERREN finnes rättfärdighet och makt”235. Därefter har han 

nedskrivit en önskan om vad man ska predika över och vilka psalmer som ska sjungas på begrav-

ningen. Han skriver att om det är Guds nådiga vilja att han ska dö på en ort där han med heder kan 

hamna i graven så vill han ha liktext av psalm Davids 84 v. 6, 7 och 8. Detta eftersom han menar 

att de passar hans döpta namn och stånd.236 

Under fångenskapen är det flera svenskar som dör och Westerman beskriver vid ett flertal tillfällen 

att de som varit sjuka avlidit efter en gudelig (ibland också kristlig) beredelse.237 Han skriver också 

flera gånger hur någon i Herranom avsomnade. Personen i fråga nämns med namn och titel.238 

Flertalet gånger skriver han även hur någon fick en anständig likperdikan eller blev begraven med 

heder.239 Begrepp som ”heder” använder också Lyth när det kommer till begravning av sina egna.240 

En begravning med heder var det emellertid inte alla som fick.  

Vid det tillfälle när Lyth berättade att man fick leda hästarna över isen för att sedan hamna i en 

strid med sachsarna, så beskriver han därefter att både deras egna samt fienden blev begravna på 

samma fält som slaget stått. Dock fick endast svenskarna präst över sig och begravas för sig själva.241 

Och Dahlberg skriver att man i juni år 1708 stötte på den ryska armén. Det blev en seger för 

svenskarna och efteråt skulle man begrava de döda. Dahlbergh berättar att när man lagt ner office-

rarna och de övriga i gravarna så kastade prästen jord på dem innan man stängde igen gravarna.242 

Medan ”Ryssarna blevo ock nedergrävda så gott som det i hastighet ske kunde…”243. Dahlbergh 

talade förut om att ha ett kristligt medlidande för alla, även sina fiender om det kan ske utan fara. 

Antingen hann de inte begrava fienden med heder eftersom det kunde varit för farligt att stanna 

vid platsen för länge. Eller så gjorde de det inte av ren illvilja. Dock beskriver Westerman att man 

fick lämna kvar en stor del av sina egna efter en attack emot fienden.244 

Norsberghs anteckningar består mycket av uppräknande av städer och byar som de varit i, samt 

hur länge de stannat på varje plats. Ibland stannar han emellertid upp och beskriver vissa strider 

lite mer utförligt. Slaget vid Holoschin är ett sådant tillfälle. Han berättar att kungen lät kavalleriet 

hålla bön och korum på morgonen innan slaget.245 Vad som sades här skriver han inte. Däremot 

säger han ”och sjöngs efteråt den vers I Herranom står vår hjälp och tröst, …”246 varpå kavalleriet 
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befalldes att ta plats på sina hästar. De skulle sedan sakta och tyst marschera iväg.247 Psalmen, eller 

rättare sagt sjätte versen i psalmen, som de sjöng inför detta slag verkar vara psalm 96 i Psaltaren 

från 1695 års psalmbok, som även Gudmundsson uppmärksammar i sin avhandling.248 

I Herranom står wår hielp och tröst, Som himmel och jord 

hafwer skapat. Han styrcke wår hierta i wår bröst, Eljest 

hafwe wij saken tappat. Trygge måge wij här widh ståå, Fast 

är then grund wij bygge uppå. Ho kan oss nu omstörta?249 

Gudmundsson menar att psalmen inte var speciellt avsedd för stridsförberedelse. Versens sista två 

rader tyder på att man anlägger ett större perspektiv än bara fokus på striden. ”’Ho kan oss nu 

omstörta?’ behöver inte tolkas som ’vi kan inte förlora striden’, utan likaväl som ’vad som än sker 

är vi trygga’”. Han menar även att denna psalmvers hade ett själavårdande syfte.250 Avslutningsvis 

berättar Norsbergh att efter en svår och blodig strid erhöll svenskarna platsen, genom Guds mäk-

tiga hand, och fienden flydde.251  

Att som Norsbergh berätta detaljer om vad som ingick i korumet eller bönen är ganska ovanligt 

hos författarna. Visserligen skriver Petre att det den tjugonionde september hölls korum klockan 

sex på morgonen. Denna hölls vid var och ett av regementena med en kort ceremoni över texten 

som de hade för dagen, vilken var Mikaelidagen.252 Vid andra tillfällen nöjer man sig emellertid bara 

med att berätta att man höll korum utan att nämna innehåll. Exempelvis berättar Norsbergh att 

kavalleriet och fotsoldaterna höll bön natten före slaget vid Poltava, innan man började marschera 

emot fienden.253 Likaså nämner Lyth att de vid byn Laube höll korum och att de sedan med Guds 

hjälp marscherade emot fienden som hade kommit dit. Lite senare i texten, vid samma tillfälle, 

skriver han att de i Jesu namn marscherade emot fienden.254.  

Således berättar de bara att man faktiskt höll korum. Lyth beskriver dock ett tillfälle när man inte 

gjorde just det. Inför slaget vid Poltava berättar han att man efter midnatt tog sig till en öde by, där 

fienden hade hållit till. Svenskarna sköt två skott som ryssarna besvarade med tre skott. Lyth menar 

att man då, utan att hålla korum vilket han också säger aldrig tidigare försummats, anföll fienden 

vid soluppgången.255 Detta skriver han alltså efter slaget, när förlusten var ett faktum. Just den 

detaljen att man faktiskt inte hade hållit korum innan slaget kan vara värt att trycka lite extra på. 

Det var första gången de inte hållit korum innan ett slag och det blev den första stora förlusten 

som ledde till att svenskarna blev antingen krigsfångar eller tvingade till flykt. Det skulle kunna vara 

så att Lyth antyder att man vid detta tillfälle var så vana vid att vinna att man, med Dahlbergs ord, 

började förlita sig på sitt eget inbillade mannamod. Man tog bort Gud, om så bara för ett ögonblick, 

ur ekvationen och det ledde till straff och förlust. Det var dock inte alla delar av armén som för-

summade korumet. Men från Lyths synvinkel, att de faktiskt hoppade över det, kan vara hans svar 

på varför Gud den dagen tog sin hand ifrån svenskarna.  

Några dagar innan slaget såg Petre något som fick honom att bli inspirerad till att vända sig till 

Gud. Det var nämligen så att den femte juni år 1709, fick Petre se kungen ligga på sina blotta knän 
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vid ett stort träd. Kungen gjorde sin bön till Gud och Petre beskriver att det var en bön som 

förrättades med största devotion. Han beskriver att han själv inte kunde hålla tårarna tillbaka när 

han såg detta, varpå han skyndade sig därifrån till sitt manskap. Petre och andra gav sig iväg och 

när de kom fram till den plats de skulle till, lät han hålla korum.256 Kanske fick Petre se den utstrål-

ning av helighet som Hellerstedt i sin artikel menade att man tillskrev kungen.257 I den tidigare 

forskningen skriver man att religionen ofta användes för att disciplinera och uppbåda en lydnads-

plikt hos karolinerna. Plikten kommer visserligen till uttryck vid ett flertal tillfällen hos författarna, 

men när det kommer till deras syn på överordnade, där kungen var den högsta, finns det ofta 

mycket känsloladdade uttryck. Vilka inte sällan är förbundna med religiösa sammanhang eller ter-

mer, Petres iakttagelse är ett exempel på detta. Det fanns således något mer än bara plikt och disci-

plin i författarnas tankemönster när det kom till överheten. Vid ett annat tillfälle när en utpost av 

kavalleriet blivit attackerade fanns det dock inte tid för Gud. Petre beskriver hur han blev utkom-

menderad att hjälpa till och att han därför fick marschera ut från gudstjänsten mitt under predi-

kan.258  

Agrell skriver noteringar i sin dagbok att han vid flertalet tillfällen predikade,259 men han berättar 

varken om innehåll eller syftet kring dem, vilket även sker hos Westerman stundtals.260 Under fång-

enskapen är dock den senare något mer specifik när det kommer till predikningarna under guds-

tjänsterna. I september år 1713 skriver Westerman att han slutade med sina veckopredikningar som 

i Guds nåd varit femtio stycken. Han menar att Herren har fastställt sitt ord i dem och att de nu 

igenom detta mer och mer i tron och gudaktighetens övning måste helga. Den första advent började 

han åter i ”HERrans fruktan” att förklara de årliga och vanliga evangelierna, där han vid inledningen 

även valde ut en passande vers över dagens tema från epistlarna. I början av kyrkoåret började han, 

i Jesu namn, förklara den kristna lärans huvudartiklar.261 Under advent nästkommande år började 

han än en gång avhandla evangeliet. Året igenom skulle han vid varje evangeliet lära, förmana och 

trösta. Som förberedelse brukade han ta en vers ur psalmboken. På torsdagar predikade han över 

Trons artiklar.262 Vid advent år 1718 började han åter predika över epistlarna, eftersom han tyckte 

att det var en mycket bra grund i kristendomsövning. Det kunde motivera till ett heligt dygdele-

verne.263 Han gjorde samma sak vid advent år 1719 och 1720, för att på så sätt driva en sann kris-

tendom med gudaktighetsövningar i goda gärningar. Häri använde han också några andra texter. 

Därigenom kunde Gud skänka sin ande, nåd och kraft.264 Om han likt Lyth trodde att de hamnat i 

fångenskapen på grund av dåligt leverne framgår inte, men är inte osannolikt. Han är fast besluten 

att använda sig av Bibeln och framförallt Nya testamentet för att både förmana, trösta och motivera 

till ett kristligare leverne. Möjligtvis gjorde han det i syfte att åter få Guds hjälp i att bli befriade 

från fångenskapen. Vilket går att liknas vid det Gudmundsson menade att förkunnelsen faktiskt 

skulle bidra med. Speciellt den tröstande aspekten som menar att deras handlingar inte stod i vägen 

för frälsning.265 Författarna har flera gånger påpekat att straffet de fått från Gud grundade sig deras 

synder. Det fanns dock ett hopp om att återupprätta relationen Gud, som Ericsson i sin avhandling 

                                                           
256 Englund, P. (1998) s.290 
257 Hellerstedt, A. (2008) s.38 
258 Englund, P. (1998) s.233f 
259 Englund, P. (1998) Ex. s.124 
260 Åberg, A. (1958) Ex. s.158 
261 Åberg, A. (1958) s.179f 
262 Åberg, A. (1958) s.180 
263 Åberg, A. (1958) s.181 
264 Åberg, A. (1958) s.181f 
265 Gudmundsson, D. (2014) s.226 



45 
 

pekar på var syftet med att kalla svenskarna för syndare.266 Hans kontext är emellertid statens mo-

tivering till krigsföringen,267 men tankemönstret verkar ha fastnat hos författarna. Ericsson menar 

också att lösningen på problemet med svenskarna som syndare inte lades på det politiska planet, 

utan på det moraliska.268 Författarna visar en beredskap att själva ta tag i problemet utifrån ett 

moraliskt plan.  

Under livet som fånge fanns det alltså en vilja att upprätthålla sin religiösa praxis, vilka syften man 

än hade med det. I detta ingick också att ta nattvarden. Under sin fångenskap skriver Smepust 

endast korta dagsnoteringar om livet som fånge. Emellertid inkluderar han nattvarden i dessa no-

teringar. Han är här noga med att nedskriva varje gång han tar nattvarden och vem som kommu-

nicerar den, vilket alltid var en svensk. Smepust skriver också under vilket regemente svensken 

tillhörde.269 Vid ett tillfälle skriver han också att han blev sjuk, men likväl tog nattvarden i sot-

sängen.270 Den tjugotredje maj, den heliga trefaldighetsdagen, år 1714 beskriver Smepust hur han 

rymde från sin fångenskap i Petersburg. Någon vecka senare skriver han att han vilade vid en kyrka 

i tre dagar. Den åttonde juni var han tillbaka i Stockholm och den trettonde reste han till Dalarna, 

där han återgick till Dalregementet. Även när han har kommit hem är han noga med att skriva upp 

de dagar som han tagit nattvarden och vem som kommunicerade den.271 

Under marschen i det ryska fälttåget var det emellertid inte alltid enkelt att ta nattvarden. Den 

sjunde april år 1709 berättar Petre att de fick en särskild leverans av livsmedel. Det var nämligen så 

att de inte kunnat ta någon nattvard eftersom de inte haft vin eller oblater sedan de gick ut ur 

Sachsen och Churland. Nu hade man införskaffat vin och tillverkat ett järn som man kunde göra 

oblater i. På vilket man kunde fullborda det heliga verket, som han kallar det, under den kommande 

påskhögtiden.272 Den artonde april, påskdagen, hölls nattvard hela dagen tills dess att alla deltagit i 

det heliga sakramentet. Vilket Petre beskriver som högst nödvändigt ”helst som regementena ej 

fått sin salighets medel bruka” eftersom man inte fått göra det på så länge.273 

Även Westerman beskriver en händelse som visar hur viktig nattvarden var för dem. Han skriver 

att man skulle ta sig över en älv efter att fienden hade flytt efter slaget vid Holovin. Westerman 

upptäckte då att det låg några människor i kärret och ropade på honom. Dessa personer var illa 

skadade och nära döden så han gick ut i gyttjan och gav dem Herrens heliga nattvard, beskriver 

han. Han berättar också att man dagen efter höll begravning för alla de som dött i slaget, både 

militärer och civila. Efter predikan sköt man även två salvor.274 

Det går att dra slutsatsen att en religiös praxis var viktigt för dem och att det förmodligen har med 

gudsbilden att göra. Detta visar sig bl.a. i Lyths antydan om att det gick dåligt vid Poltava för att 

man inte hade hållit korum innan slaget och Petre uppvisar en stor lättnad när det äntligen kan få 

ta nattvarden. Att det kristna livet med dess praxis spelar roll för vad som komma skall kan man 

även se i Westermans ansträngningar att motivera de andra till att leva ett dygdigt liv i enlighet med 
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Bibeln. Ibland kom dock saker i vägen för praxisen, såsom tid, brist på vin och oblater. Ibland 

kunde t.o.m. vädret vara ett hinder för dem.  

5.3.2 Vintern 1708 

Att man försökte upprätthålla sin religiösa praxis under svåra tider råder det ingen tvekan om. Lyth 

berättar exempelvis att han i förstaden till Moskva såg narveska och dorptska fångar som verkade 

må bra och fick handla ganska fritt. De hade sin tyska kyska och sina evangeliska präster så de 

kunde utöva sin religion.275 Lyth hoppas nog att de också ska få göra det i och med att det är 

lutheraner, vilket de också fick göra. Han berättar senare under fångenskapen att de använde ett 

gammalt stall till kyrka.276 Vid vissa tillfällen under marschen var det emellertid inte lika lätt att 

utöva sin religion.  

I december år 1708 skriver Petre om den hårda vintern. Han berättar hur folk förfrös och förlorade 

både händer, fötter och näsor. Under en marsch en natt avled 90 personer p.g.a. kölden. Petre ger 

många beskrivande skildringar av hur kallt det faktiskt var. Exempelvis berättar han hur han såg 

förfrusna ryttare som döda satt kvar på sina hästar. Ryttarna höll fortfarande så hårt om betseltygen 

att man inte kunde lösgöra dem från varandra, utan fick skära av fingrarna. Han säger att det var 

ett elände att så många modiga män fick sätta livet till och att de som överlevde fick göra det som 

krymplingar. Emellertid skriver han att Gud vari ära som honom denna gång bevarade, speciellt då 

han varit så gott som naken under marschen eftersom han förlorat sina saker i en tidigare aktion.277  

Den tjugofemte december år 1708 berättar Petre att de höll högpredikan, men ställde in aftonpre-

dikan p.g.a. den obeskrivliga kölden, vilket skedde på kungens order. Den tjugosjätte december var 

kungen vid hans regemente när gudstjänsten skulle förrättas. Kölden hade dock tilltagit och kungen 

bestämde att prästen endast skulle läsa upp evangeliet och för de övriga göra en vanlig morgonbön. 

Han poängterar att de endast fick en predikan under hela julhögtiden, och inte heller höll man 

bönestunderna som vanligt var morgon och kväll, utan denna förrättades i vart kvarter av en soldat. 

Kungen befallde att soldaten skulle soulageras så länge den hårda kölden fortsatte.278 Han beskriver 

hur kallt det faktiskt var utifrån religionen, eftersom man kan utläsa att det skulle mycket till för att 

ställa in predikningar. Som nämndes i forskningsläget menar Englund att kyrkotukten var så strikt 

med noga reglerade sammankomster att det endast ställdes in vid nödfall, om ens då.279 Petres 

redogörelse visar att det faktiskt hände och inte bara på eget bevåg, utan på kungens befallning. 

Karl XII, en djupt religiös kung, valde alltså att kasta tärning här. För vi har även sett deras ängslan 

om att göra Gud förargad genom att hoppa över religiösa praxis. 

Petre fortsätter att berätta om den ovanligt kalla och hårda vintern och hur många som avled på 

grund av den. Emellertid säger han att ”Gud vare evinnerligen lov”, som honom konstigt nog 

bevarat, eftersom han inte fick den minsta skada av kölden. Detta när hundra officerare blivit av 

med lemmar, trots att de både var bättre klädda och hade tillgång till andra saker för att hålla sig 

varma.280 Här uppkommer den individuella kopplingen till Gud igen. Vintern kan ha setts som ett 

kollektivt straff, det har vi sett gällande väderförhållanden innan. Men Gud verkar här välja ut vilka 

som ska få straffet fullt ut vad gäller skador eller t.o.m. död och vilka som ska klara sig undan 

lindrigare. Även här framförs det argument för detta, Petre menar att han har klarat sig från att få 
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någon skada alls, trots att han var sämre klädd än många andra. Emellertid verkar han själv lite 

förvånad över detta. Den första januari hade vintern dock blivit lindrigare och man höll två pre-

dikningar den dagen, berättar Petre.281 

Westerman beskriver också att praxisen blev påverkad av vintern. Han berättar att man på nyårs-

dagen år 1708 fick utstå ett bistert väder med kyla, vilket ledde till att man gick vilse. Till sist kom 

de till en by där man fick tränga sig i stugorna eller sova ute. Det hade varit svårt att hålla ihop alla 

under ett sådant väder. Folk villade bort sig och skingrades och p.g.a. detta blev det en slät guds-

tjänst som hölls, beskriver Westerman.282 

Agrell har igenom sin dagbok berättat om strider, men visar inget medlidande för de döende förrän 

han talar om de som förfrös under vintern. Han berättar att hjärtat blödde när han såg dessa elän-

digt ligga döda på fältet och i vagnarna. Agrell blev själv sjuk, men säger att ”Gudi lov” fick han 

ingen skada förutom på vänstra stortån. Han blev sedan bra igen. Han berättar därefter att de körde 

de döda på slädar, vilka de sedan begravde i källare och andra hål, för i jorden kunde ingen 

komma.283 Om även Agrell menar att Gud låtit honom leva medan andra dött framgår inte lika 

tydligt som hos Petre, men är ett mycket möjligt antagande. Det finns dock inga negativa yttringar 

om de som drabbats av kölden, i den mån att det skulle varit Guds vilja hos varken Agrell eller 

Petre, liksom det funnits vid Poltava. Istället är beskrivningarna om vintern fyllda av en slags chock 

och ett medlidande över vad som hände. 

Samma chock och nedstämdhet går även att finna hos Smepust. Han beskriver att fåglarna frös 

ihjäl i luften och föll döda ner i marken och menar att många kommer att minnas den julnatten så 

länge de lever. Den trettionde december berättar han att kungen bröt upp det beklagliga Julekvar-

teret. De drog istället vidare till en annan by inte långt därifrån, där så många som möjligt fick ligga 

inne. När man började elda i husen för att värma upp dem, och i ”Jesu namn” lägga sig ner och 

sova, tog det lång tid att få dem uppvärmda.284 

5.3.3 Religiösa och bibliska referenser 

Stundtals skriver författarna med begrepp och liknelser från Bibeln, vilka är hämtade ur både Nya 

testamentet och Gamla testamentet. När det kommer till nytestamentliga referenser handlar det 

mest om att de skriver i relation till kristna högtider. De nämner julafton, kristihimmelsfärdsdagen, 

pingst, långfredagen, Andersmässodagen, Mikaelismässodagen m.m.285 I övrigt har vi sett begrepp 

som ”i Jesu namn”. Exempelvis skriver Lyth att han gick till sjöss från Stockholm i Jesu namn.286  

De gammaltestamentliga referenserna är inte överdrivet många, men det finns fler av dessa. Ett 

begrepp som ofta uppträder vid tillfällena är ”Kanaan”. Dahlbergh beskriver exempelvis hur rys-

sarna saboterade sitt eget land för att den svenska armén inte skulle få tag i proviant. Han skriver 

att det gick an ändå och att man sedan tog en annan väg genom skogen287, ”vägen åt utlovade 

Kanaans land”288.  
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Lyth beskriver Schlesien, nuvarande sydvästra Polen, som Kanaans land tre gånger.289 Sista gången 

är det mest ett konstaterande, men första gången säger han att de här fick en försmak av Kanaans 

land i form av välsmakande frukter. Han menar också att det var ett mycket fruktbart land med 

välvilligt folk.290 Andra gången berättar Lyth att det fanns två kyrkor när man just kommit in i 

Schlesien, vilkas placering han beskriver detaljerat. Därpå skriver han att man marscherade 3 mil 

och att detta var ingången till det förlovade Kanaans land.291 Både Dahlberg och Lyth skriver detta 

under marschen när det fortfarande går bra för svenskarna.  

Även Pihlström, som aldrig skriver något i religiösa termer, gör ett undantag. Han menar nämligen 

att man med rätta kunde kalla Ukraina för Kanaans land i december år 1708. Han skriver att landet 

i fredstider är ett kostligt och skönt land som ger många grödor, honung och fet boskap.292 Han 

bör således varit en av de som hann undan den hårda vintern år 1708 först. Han upplevde den 

förmodligen precis som alla andra, men kom snabbare söderut. Det är därför inte konstigt att t.o.m. 

han, som annars har väldigt stela anteckningar, brast ut i denna lättnad.  

En annan gammaltestamentlig liknelse kommer i form av romarnas förstörelse av Jerusalem, vilket 

Lyth gör två gånger. Första gången handlar det om när man kom till staden Miedniki i Litauen. 

Lyth skriver att detta hade varit en stad med både gravar, vallar och murar, men nu var den helt 

ruinerad. Den stod öde och obebodd och han liknar det vid att se ett förstört Jerusalem.293 Andra 

gången är det när man på hemvägen tagit sig till Helsingfors. Han skriver att ryssarna hade ruinerat 

staden. De hade även bränt upp kyrkan och han liknar även denna stad vid ett öde och förstört 

Jerusalem.294 

I fångenskapen, när man fått veta att kungen avlidit, uttrycker han också sin sorg och oro i gam-

maltestamentliga termer. Han skriver Gudi klagat, eftersom kungen hade dött så hade man därvid 

också förlorat sitt timliga nöje.295 Nöjet är förmodligen gudstjänsten, eftersom man nu sörjde för 

kungen under denna. Han fortsätter att skriva sorgerika och vädjande ord om kungens död, men 

också frågor om vart man nu ska vända sig, samt hur Gud nu ska kunna sörja för de fattiga fångarna 

eller bemöda sig om deras välfärd. Han berättar att detta blev deras dagliga klagovisa där de satt i 

ett sibiriskt Babel och grät när de tänkte på kungens dödsfall tillika deras Svea Sion.296 Han berättar 

också hur fienden hånade dem genom att säga: ”I kära svenske, sjungen oss ena viso om Edart 

Zion, och varest Eder Konung är”297. 

Ericsson skriver i sin avhandling att staten bl.a. använde gammaltestamentliga berättelser för att 

motivera sin politik, d.v.s. en fortsatt krigsföring, samt att man liknade Sverige vid Israel.298 Det är 

emellertid bara Lyth som använder sig av en specifik berättelse, romarnas förstörelse av Jerusalem, 

som liknelse vid samtida händelser. Men det faktum att inte bara han, utan även de ryska fångvak-

terna kallade Sverige för ”Sion” tyder på att det var ett gammaltestamentligt begrepp som användes. 
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Detta och flera av författarnas användande av begreppet ”Kanaan” för att beskriva marschens mål 

pekar på att vissa av förkunnarnas användande av gammaltestamentliga motiveringar fastnade hos 

åhörarna. Att det är just dessa begrepp bekräftar att tankemönstret om svenskarna som utvalt folk, 

som flera i forskningsläget nämner, och Sverige som det nya Israel, som förkunnelsen bidrog till, 

är något som attraherat åhörarna. Användandet av gammaltestamentliga berättelser om straff och 

hämnd, som Englund menar att förkunnelsen använde för att applicera tankar och idéer hos sol-

daterna,299 är däremot svårare att finna i författarnas texter.   

6 Diskussion och slutsatser 
När det kommer till karolinernas gudsbild var det en agerande och närvarande Gud det handlade 

om. Detta ser man framförallt i författarnas sätt att tala om Gud i termer om att han belönade eller 

straffade. Om man börjar med Guds belöningar finner man flera gånger att författarna argumen-

terar för hjälpen man har erhållit. De skriver uttryckligen att man vann slag tack vare Guds nåd och 

hjälp, trots att man var färre än fienden. Det var heller inte alltid så att man enbart vann slaget trots 

sitt underläge, de fick också fiendens artilleri, bagage och fångar vid flertalet tillfällen. Den främsta 

motiveringen till att man faktiskt har fått hjälp av Gud och inte slagit sin fiende på egen hand utgår 

alltså ifrån oddsen. Flera av dem trycker på hur många fler ryssarna var jämfört med svenskarna 

under aktionerna. För dem verkar detta vara det starkaste beviset för att de fått en gudomlig hjälp, 

eftersom den underliggande meningen säger att de aldrig skulle kunnat ta sig an så många på egen 

hand. Man såg det som att Gud fanns närvarande i striden när man menar att han aktivt stred på 

svenskarnas sida och hade välsignat deras vapen. Han satt således inte på en åskådarplats och iakt-

tog. Att Gud skänkte dem segern innebar i praktiken både val och handling. Detta var heller inte 

något som man nonchalant konstaterade, utan det ansågs viktigt att tacka Gud för dennes hand-

lingar. Vare sig det handlade om att ägna en hel dag åt det som ett kollektiv eller genom att uttrycka 

individuella teologiska ritualformuleringar som till slut blev en del av det vardagliga språket.  

Det fanns dock tillfällen i striden när Gud inte var på svenskarnas sida. Det handlar framförallt 

under slaget vid Poltava. Vi har emellertid sett exempel på att man kunde se tecken på detta redan 

innan. Det talas om att Gud visade sin vrede och hämnd genom vädret i form av både vindar samt 

snö- och hagelväder. Den generella förklaringen enligt författarna var att de måste ha levt ett okrist-

ligt liv och att det var därför Gud straffade dem, vilket inte ligger långt ifrån synen på svenskarna 

som syndare.  

Det var alltså inte enbart vid strider som religiositeten eller gudsbilden kom till uttryck, utan detta 

skedde också under marscherna. Det framkommer att författarna menar att Gud hjälpte dem att 

hitta rätt, stärkte dem med proviant och såg till att de fick husrum. Detta ger de emellertid uttryck 

för när de har fått utstå jobbiga perioder som sedan har blivit bra. Att det faktiskt har varit svårt 

för dem under marscherna kan dels ses som att Gud inte alltid var närvarande eller att det var ett 

aktivt straff från Gud som han sedan upphävde. Det senare alternativet finns det faktiskt exempel 

på. Petre misstänkte att Gud inte ville att svenskarna ska ta sig längre in i landet. Hans argument 

för detta är farlig terräng och den hårda vintern. Även här fanns det en tanke om att det berodde 

på svenskarna och att de inte har levt på rätt sätt.  
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Den främsta stunden när Gud gav sitt straff och rent av övergav svenskarna, enligt författarna, är 

som sagt vid Poltava. Man menar att Gud istället gick över på fiendens sida. Ännu en gång såg man 

detta som en konsekvens av svenskarnas levnadssätt och synder. Man menar emellertid att Gud 

fortfarande stred för svenskarna till att börja med, men till slut fanns inte längre hjälpen att tillgå. 

Dock talar man fortfarande i termer av att Gud ville förgöra sitt folk. Han må alltså ha lämnat dem, 

men vissa anser ändå att de var ett utvalt folk. Det fanns också en tanke om en uppdelning av 

svenskarna. Gud räddade dem som lyckades ta sig över Dnepr och straffade dem som inte gjorde 

det. Kanske stod Gud inte på någon svensks sida efter slaget, men ändå valde att benåda några av 

dem. Även om det var ett kollektiv som blir straffade så är det inte svenskarna som kollektiv.  

Flera gånger hjälpte eller straffade Gud kollektivt, men agerandet finns även att hitta i individuella 

relationer med Gud. Författarna visar exempelvis sin tacksamhet gentemot Gud för att han räddade 

eller välsignade kungen. Det är emellertid ingen som talar om kungen som Guds redskap på jorden, 

även om antydningar till det uppkommer vid vissa tillfällen. Exempelvis vid Lyths sorg och klagan 

över kungens död, samt han oro över framtiden i och med detta.  Den individuella relationen med 

Gud finns också hos författarna själva. De uttrycker en tacksamhet gentemot Gud när de klarat sig 

från sjukdomar, skador eller olyckor. Vid flera tillfällen talar författarna snarare om hur Gud har 

hjälp just dem och utelämnar Gud helt i ekvationen när det kommer till kollektivet. Detta gäller 

framförallt när det handlar om tacksamhet för det fysiska välbefinnandet.  

Gudsbilden och religiositeten kommer också till uttryck i en förtröstan på Gud som uppkommer i 

både positiva och negativa kontexter. Även här fanns det också tillfällen när denna gäller antingen 

kollektivet eller en vädjan på det individuella planet. De positiva kontexterna utgörs här av att det 

finns ett hopp om att Gud ska hjälpa dem, även om de för tillfället far illa. Exempelvis kan man se 

detta hopp om att Gud antingen ska komma tillbaka till svenskarna vid Poltava eller i fångenskapen. 

En balansgång mellan förtröstan och misströstan går också att finna vid vissa tillfällen. Exempel 

på detta är när Westerman vädjar till Gud att förskona svenskarna under fångenskapen samtidigt 

som han nämner sitt arbete som präst och att han växt inom den teologiska förståelsen. Det fanns 

således ett hopp om att Gud skulle komma tillbaka, men han kände sig ändå manad att hävda sig 

för att lättare få Guds hjälp. Hoppet syns även i det faktum att Lyth och flera av de andra svens-

karna lovade Gud att ändra sina levnadsvanor för att bota sina synder. De menar att de förstod 

straffet, men de förstod också den eventuella lösningen. Det hela vittnar om att de återigen visste 

att de var syndare, men hoppet var inte helt ute. Ändrar de sitt leverne kanske de åter får belöningar.  

Författarna har också vittnat om att man kunde misströsta sin Gud. Det faktum att Petre skriver 

om Lewenhaupts pessimism och dennes senare uppmuntran till de andra soldaterna tyder på att 

det officiella skulle vara att man hade Gud på sin sida. Vad var och en egentligen kände kunde i 

själva verkat vara något helt annat. Misströstan visade sig också under marschen när väderförhål-

landena och terrängen inte var till svenskarnas fördel. När kungen, Guds redskap på jorden, har 

avlidit, uppvisar flera av dem en stor oro för vad som komma skall. Här verkar man alltså ha trott 

att kungen var den enda lösningen på problemet. Att Gud skulle agera genom naturfenomen verkar 

inte vara aktuellt här. När man emellertid har blivit fri tackade man Gud och det finns antingen 

uttalat eller i de underliggande meningarna att deras hopp eller försök till ett bättre leverne inte 

varit förgäves. Återigen handlade det om den individuella kontakten med Gud, då man menar att 

man personligen gjorde bra ifrån sig och man blev då personligen belönad.  
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För att inte vara syndare hade de även en klar bild av vad det innebär att vara en god kristen, eller 

framför allt lutheran. I samband med detta möter man begrepp som ”omsorg”, ”ärlig”, ”god”, 

”kärlek”, ”välvilja”, ”gudelig” och ”lärd”. Man ska visa medlidande, vara barmhärtig och hjälpa. 

Detta gäller i relation till både sina egna och till sina fiender när det löper liten risk att utsätta sig 

själv för fara. Gammaltestamentligt tankemönster om hämnd, straff och att undvika barmhärtighet 

återfinns således inte hos författarna. Trots att de vid vissa tillfällen agerade på så vis, i form av bl.a. 

plundring och nedbrännande av byar, så motiveras inte detta utifrån gammaltestamentliga termer. 

När de väl använder religionen i förhållande till handlande verkar det snarare utgå ifrån en nytesta-

mentlig anda. Uppvisar man ett gott kristligt beteende, exempelvis i form av att hjälpa någon, får 

man belöningar för detta. Uppvisar man däremot ett okristligt beteende blir man straffade. Vi har 

också sett att de själva reflekterar över dessa teman och därigenom försökt finna ett bättre sätt att 

både leva och tänka. Detta verkar syfta till att upprätthålla en bättre relation med Gud, för att det i 

sin tur ska leda till belöningar som ger dem att gott liv.  

Även om det fanns en nytestamentlig anda i deras tankar kring hur man bör leva och agera så finns 

det en ibland en gammaltestamentlig retorik hos författarna. Det händer emellertid inte ofta, men 

det förekommer. De använder ordet ”Kanaan” för att beskriva sitt mål, jämför fiendens förstörelse 

med Jerusalem och hänvisade Sverige som Svea Sion. Här finns det begrepp som tyder på att för-

fattarna, åhörarna, har snappat upp tankemönstret om svenskarna som ett utvalt folk likt israeli-

terna. Emellertid verkar det vara just den tanken som attraherar författarna utifrån förkunnarnas 

användande av Gamla testamentet.  

Religiositeten och deras syn på hur man bör leva i enlighet med den kommer också till uttryck i 

deras yttringar gällande andra livsåskådningar. Vilka på många sätt kan vara ganska tudelade. De 

verkar exempelvis inte ha något emot att både bo och samtala med munkar. Författarna rent av 

beundrade deras byggnader och nämner gärna exakt vilken munkorder det handlade om. Vi får 

även veta att de använde en kalvinistisk kyrka för gudstjänst och att man kunde få order genom en 

katolsk präst. Inget av detta verkar ses som kätteri och det är inget man hänvisar tillbaka till när 

man fått Guds straff. Vad gäller inkvarteringen hos munkarna kan det emellertid vara så att man 

ser det som att vistelsen faktiskt var skänkt från Gud. Precis som Norsbergh menar att det var Gud 

som upptänt turkarnas hjärtan och tagit emot dem under flykten. För det fanns ju också tillfällen 

när man inte hade en vänlig attityd gentemot andra livsåskådningar. Vilket kunde gälla en nyans av 

nedvärderande syn på judar och också munkarna som man menade var bedragare med falska reli-

ker. Utifrån författarnas perspektiv hade emellertid dessa en felaktig syn på religion redan från 

början, värre var det med de som konverterade. Vilket inte kunde ske för kärleken och som t.o.m. 

kunde ta sig till uttryck i en demonisering av de som konverterade. Författarna var således överty-

gade om vad som vad den rätta läran, men också hur man skulle leva i enlighet med den.  

Den agerande Guden troddes vara på svenskarnas sida, men detta var inte ett obrytbart löfte. Det 

var flera gånger man tvivlade på Guds hjälp eller rent av skriver att Gud faktiskt har lämnat dem. 

Det var heller inte en hjälp utan pris det handlade om. Gudsbilden verkar således påverka religio-

siteten när det kommer till författarnas handlanden och hur man talade om Gud. För att erhålla 

Guds hjälp så behövde man visa sig värdig, både genom allmänt leverne och genom religiös praxis. 

Den religiösa praxisen blev därför viktig för författarna. Vare sig det handlade om nattvarden eller 

att begrava sina egna med heder. Bön och korum är exempelvis ritualer som de ofta nämner och 

inte sällan inför strid. Vad som sades och syftet kring detta var går författarna emellertid inte in på 



52 
 

speciellt ofta. Utifrån tidigare forskning har vi sett att förkunnarnas syfte med korum kunde vara 

att det skulle fungera som stridsförberedelse eller själavårdande som hänvisade till en trygghet. 

Författarna, som åhörare, uttrycker inte några tankar kring dess syfte, utan de berättar bara att man 

faktiskt höll korum. Att åhörarna inte ger uttryck för samma syften som förkunnarna gett uttryck 

för är kanske inte heller så konstigt. Det är inte troligt att åhörarna skulle ana att det handlade om 

varken stridsförberedelse eller själavårdande, i och med att båda dessa syftar till att man inte ska 

vara rädd för ge sig in i strid. Det är mer sannolikt att åhörarnas syn på korumet snarare hade med 

Gudsbilden att göra och att syftet var att be till Gud om dennes hjälp. För som jag nämnt tidigare 

verkar relationen mellan karolinerna och Gud ha handlat om tjänster och gentjänster. Man kunde 

inte bara anta att man skulle att få Guds hjälp, man behövde leva ett kristligt liv, tacka Gud och i 

detta fall be om Guds hjälp. Vare sig det handlar om stridsförberedelse eller själavårdande så blir 

det möjligtvis något som ingick i den större anledningen till korumet i åhörarnas tankar. Vid ett 

tillfälle påpekar Lyth att vissa inte höll korum innan slaget vid Poltava och ger därför en antydan 

om att det kan vara en del av förklaringen till varför de förlorade den striden. Därigenom erkände 

man inte behovet av Guds hjälp och fick därför straff genom förlust och i vissa fall fångenskap.  

Att författarna såg straffet som en konsekvens av sina synder uppkommer flera gånger. Vare sig 

synden stammar ifrån att förlita sig på sitt eget inbillade mannamod eller genom dåligt leverne. Att 

sedan återupprätta relationen med Gud tog författarna sedan till ett individuellt och moraliskt plan. 

Skapandet av syndare verkar ha fastnat hos författarna och skapat ett existentiellt behov med tanke 

på hur viktig praxisen var och den frambringande viljan att ändra levnadssätt när de blivit straffade. 

De valde att ge upp saker som ansågs osedligt eller okristligt. En av de unga fältprästerna använde 

Nya testamentet för att förmana, trösta och motivera till ett kristligare leverne. Till viss del skulle 

man kunna säga att de lade lösningen på det politiska planet eftersom deras största hopp om rädd-

ning var genom kungen. Men jag skulle snarare säga att det hos författarna främst handlade om att 

lägga lösningen på det individuella och moraliska planet. För det var först när man visat sig värdiga 

på det planet och återupprättat relationen med Gud som han var villig att rädda dem. Vilken han 

då kunde göra genom exempelvis kungen. Den individuella relationen med Gud går också att finna 

under vintern år 1708. Där de bl.a. beskriver hur kallt det faktiskt var genom att påpeka att man 

t.o.m. fick ställa in religiös praxis. Vilket i sin tur vittnar om hur viktig den religiösa praxisen var. 

Vintern kan mycket väl ses som ett kollektivt straff, tankar om straff genom väder har vi sett i 

undersökningen. Men det påpekas egentligen inte av författarna, utan de tänker i helt individuella 

banor. De tackar Gud och förundras över han räddade just dem. Vilket så ofta händer hos förfat-

tarna när det kommer till det fysiska välbefinnandet. Gud har räddat mig, inte oss.  

6.1 Avslutning 

Under det stora nordiska kriget har dessa åtta författare, som också kan nämnas vid åhörare, gett 

uttryck för en närvarande och agerande gud. Han hjälpte, räddade, belönade och straffade. Relat-

ionen med Gud fanns på både ett kollektivt och individuellt plan. Där den individuella relationen 

utmärker sig främst i kontexter om räddning. En räddning som behövdes som en konsekvens av 

synder. För att Gud skulle handla gott gentemot författarna behövde de i sin tur leva i enlighet med 

det deras syn på ett kristet liv ur moraliska aspekter, upprätthålla en religiös praxis, samt erkänna 

Gud när han handlat väl mot dem. Anledningen till detta stammar förmodligen ur synen på svens-

karna som ett utvalt folk. Det fanns således en tudelad syn på karolinerna som dels ett utvalt folk, 

men också som syndare. Gud agerande och om författarnas ordval därefter blev ”Gudi ärat” eller 

”Gudi klagat” berodde på hur de själva hade handlat.  
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