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Abstract 

 
Johannes Svensson 

With Gods help? 

A qualitative study of Carolean's perceptions about the Great Northern War and Charles XII 

 

Antal sidor: 52 

 

The purpose of this thesis is to investigate what perceptions Charles XII’s Caroleans had about 

him, the Great Northern War and how these perceptions changed during the war. There is 

also an underlying ambition to show how these perceptions differ. The underlying issues for 

the thesis are thus:  

- What perceptions/opinions describes the Caroleans of Charles XII as a person and leader? 

- What perceptions are described about the war as a whole? 

- In what way do perceptions concerning loyalty and hopes change during the war? 

 

The theoretical point of departure of the thesis is briefly the fatalistic beliefs and image of the 

King as the elect of God. A majority of the Swedish army was characterized by this approach 

and based their experiences and values on it to varying degrees.  

     The methodology in which the essay's research is based on are threefold and consists of 

narrative diary analysis, microhistory and mentality history.  

     The study is based on a source material composed of six diaries from six of Karl XII’s 

Caroleans with varying positions. Based on analyzes of these diaries, each individual’s 

experiences and perceptions have been distinguished and reported.  

     The conclusion of this result is that all of the mentioned Caroleans hulded a great respect 

for the king and saw him to varying degrees as a role model and the election of God. As the 

result shows they did not hold him personally responsible for the end of the war, likely due to 

the fatalistic beliefs that’s already mentioned.  

     Perceptions of the war in whole occur to some extent but not to the extent expected. From 

this point of view, the chosen Caroleans were fairly value-free. During the war, one can clearly 

see that perceptions and hopes changed. This change is strictly linked to the Swedes pros and 

cons in the war. 

 

 
Sökord: Karl XII, karoliner, mentalitetshistoria, mikrohistoria, stora nordiska kriget, fatalism 

Keywords: Charles XII, Caroleans, mentality history, microhistory, The Great Northern War, fatalism 
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Inledning 

En kaotisk stämning med öronbedövande muller från kanoner, förblindande krutrök, skrik 

från sårade soldater och vibrationer från tusentals marscherande hästar. Detta är några 

exempel på ögonvittnesskildringar från slaget vid Poltava år 1709, beskrivna av karolinska 

krigare i deras dagböcker från tiden för det stora nordiska kriget. När historia läses och skrivs 

utgår läsare respektive författare ofta utifrån ett distanserat förhållningssätt. Detta är helt 

naturligt eftersom det är just historia men det försvårar stundvis förmågan att uppleva och 

fånga de spännande och intresseväckande guldkorn som historia har att förmedla. Ett vanligt 

sammanhang som beskrivs inom historieämnet, bland annat inom skolverksamheten, är 

exempelvis hur vissa slag gick till. I dessa fall redogörs det ofta för vem som gjorde vad, vilka 

trupper som gick vart och vilken sida som vann och så vidare. Dessa översiktliga beskrivningar 

kan vara intressanta men de erbjuder sällan det förstaperson-perspektivet med tillhörande 

detaljer som förslagsvis nämns ovan.  

     Man kan med detta konstatera att historia skrivs på olika sätt. Under lång tid har den 

gällande traditionen inom historieskrivning gått ut på att fokusera på den offentliga människan 

(kungar och drottningar) och det nationella perspektivet (händelser runtom i världen). På 

senare tid har detta dock förändrats och tonvikten har alltmer lagts på den till synes vanliga 

människan som inte har innehaft en huvudroll i historien. Detta beror delvis på att forskare 

under de senaste decennierna har börjat ifrågasätta vad som räknas till historia och inte, vilket 

har inneburit en brytning mot denna traditionella historiesyn.1 Häri ligger relevansen för 

föreliggande studie. Att, likt flera andra forskare, synliggöra den vanliga människans relevans 

i historien. Detta görs dock genom att visa vilka uppfattningar karolinska krigare hade under 

tiden för det stora nordiska kriget.  

     Den föreliggande uppsatsens historievetenskapliga relevans ligger således i det existentiella, 

det vill säga att den ger utökade perspektiv på mänskliga erfarenheter samt hur det var och är 

att vara människa. Erfarenheter som i detta fall synliggörs i karolinernas bevarade 

dagboksskrifter. Detta går i hand med att poängtera historieforskningens stundvis ensidighet 

och traditionella strävan att hellre visa det generella än det individuella, samtidigt som den drar 

sig för att framhäva det lokala och privata. För att historieforskningen skall utvecklas måste 

istället andra och nya frågor ställas som snarare sätter det offentliga och nationella i andra 

hand än i första.2 

     På tal om tidigare nämnda skolverksamhet nämns det även i skolans styrdokument, under 

historieämnets syftesdel, att elever skall ges möjlighet att utveckla sin förståelse för hur det 

förflutna har påverkat nutiden. Detta skall bland annat göras genom att elever skall uppleva 

olika typer av perspektiv på historia. Av dessa perspektiv är insikt i människors liv utifrån 

deras tid och levnadsvillkor en central del, vilket också kan uppnås med hjälp av olika typer 

av historiskt källmaterial (vilket även det är del av historieämnets syfte).3 

     Häri ligger denna uppsats didaktiska förankring då den exemplifierar hur historiskt 

källmaterial kan användas och i vilket syfte. Materialet kan i det här fallet användas för att visa 

                                                                 
1 Götlind, Anna & Kåks, Helena, Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande studenter, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 13–14 
2 Götlind, A. & Kåks, H., 2014, s. 33, 46 
3 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. 
2011, s. 66 
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elever karolinska soldaters levnadsvillkor och förutsättningar likväl som det kan användas till 

en källkritisk undersökning, vilket också är en del av historieämnets syfte.4 Generalen Adam 

Lewenhaupt ger förslagsvis en inblick i de personförhållanden som fanns inom arméns ledning 

under det stora nordiska kriget och berör frågan om deras relevans för krigsföringen.5 Detta 

perspektiv är vanligtvis svårt att fånga i de sedvanliga läroböckerna. 

Syfte och frågeställningar 

 
Det syfte som ligger till grund för uppsatsen är att visa vilka uppfattningar och åsikter som 

florerade hos tjänstgörande karoliner angående det stora nordiska kriget och kung Karl XII. 

Den avsedda tidsperioden är ergo tiden för kriget vilket är åren 1700–1721. Detta syfte skall 

uppfyllas genom att empiriskt granska dagboksanteckningar från sex karoliner av varierande 

befattningar. Utöver detta föreliggande syfte finns en ambition att visa hur dessa uppfattningar 

varierar mellan dagboksförfattarna.  

 

De uppfattningar och åsikter som eftersöks för undersökningen samt vad studien ämnar ta 

reda på redogörs för närmare i kommande frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar/åsikter beskriver karolinerna om Karl XII som person och 

härförare? 

2. Vilka uppfattningar beskrivs om det stora nordiska kriget i helhet? 

3. På vilket sätt förändras uppfattningar i fråga om lojalitet och förhoppningar under 

krigets skede? 

Dessa frågeställningar har valts ut då de har för avsikt att lyfta fram inte bara vad karolinerna 

ansåg om kungen och dennes handlande utan även hur karolinerna själva resonerade om kriget 

och hur de gav uttryck för hur det påverkade dem. Krigets påverkan ämnar synliggöras genom 

den tredje frågeställningen som visar hur karolinernas bild förändrades under krigets förlopp.  

     Dessa frågeställningar har valts ut då de förväntas visa framförallt hur soldaterna och 

officerarna själva resonerade kring sin samtid men även vilken inverkan de hade på krigets 

utgång. 

     Inom tidigare forskning har man använt sig av karoliners dagböcker för att bland annat 

belysa dagboksförfattarnas roll i kriget med mera. Däremot har fokus inte legat på dessa 

aktörers enskilda uppfattningar eller att synliggöra dessa, därav syftet för denna uppsats och 

den nämnda problematiken kring den vanliga människan inom historieämnet.  

Metod 

 

Det finns flera socialhistoriska metoder som var applicerbara på den undersökning som ligger 

till grund för den här uppsatsen och det kan vara svårt att se tydliga skiljelinjer mellan dem. 

Den enda tydliga gemensamma faktorn i det här fallet är det kvalitativa angreppssättet. Detta 

angreppssätt är närmare obligatoriskt vid en sådan här typ av studie. Av denna anledning 

                                                                 
4 Skolverket, 2011, s. 67 
5 Hultman, Johan & Lewenhaupt, Adam Ludwig (red.), Karolinska krigare berättar. Adam Ludvig Lewenhaupts 
berättelse, Rediviva, Stockholm, 1987[1952], s. 16 
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kommer det därför redogöras för tre tillvägagångssätt som, i varierande grad, bidrog till den 

slutgiltiga metod som användes inför undersökningen. Den första av dessa tre är narrativ 

dagboksanalys. Därefter redogörs det även för mikrohistoria och slutligen mentalitetshistoria. 

     I praktiken har dessa nämnda metoder resulterat i att uppfattningarna i källmaterialet har 

identifierats utifrån de gällande frågeställningarna. Därefter har uppfattningarna delats upp 

systematiskt i undersökningskapitlet, dels för att göra det hela lättöverskådligt för läsaren, dels 

på grund av att denna indelning tedde sig mest naturlig då den bibehåller den röda tråd som 

frågeställningarna skapar. De finns på detta sätt ständigt nära till hands, jämfört med om 

undersökningen förslagsvis hade utformats efter kronologi som hade inneburit en väldig 

kombination av uppfattningar som snarare hade tillfört förvirring än ordning.  

 

Narrativ dagboksanalys 

 

Dagböcker innehåller generellt beskrivningar av människors liv och erfarenheter. De berättar 

exempelvis vad personen i fråga gjorde i vissa skeenden, vad som orsakade detta och/eller hur 

personen uppfattade det. Den narrativa analysen fokuserar på berättandet av den historia som 

dagboken innehåller som i sin tur förtäljer ett visst sammanhang som har orsakats av något 

eller någon. Denna avgränsning i form av specificering av sammanhang och orsak är det som 

skiljer en narrativ analys från en ordinarie dagboksanalys. Dagboksanalysen strävar snarare 

efter att analysera beskrivningar av liv och göranden i större skala för att förstå 

dagboksförfattarens ageranden och tankar. Det är således berättelsen kring sammanhanget det 

stora nordiska kriget och kringliggande orsaker som analyseras.6 

     Vanligtvis ligger den största svårigheten med narrativa studier i att kunna strukturera 

information på ett lättöverskådligt sätt. Detta beror på att en stor del av utmaningen ligger hos 

författaren, att kunna koda om informantens berättelse och den kraft (autentiska värde) som 

historien bär med sig och sedan återge den i en ny informativ text med struktur. En annan 

svårighet brukar vara att metoden är tidskrävande då den ofta används i samband med 

intervjuer. Sådant är dock inte fallet med denna undersökningen då intervjun är personernas 

egna anteckningar.7  

     Det praktiska användandet av narrativ analys har inneburit att i första hand anta ett 

narrativt tankesätt i samband med hanteringen av källmaterialet. Det narrativa tankesättet 

innebär i sig självt att man gör en form av historia av erfarenheter, vilket är det som 

dagböckerna förtäljer. Man fokuserar i detta skede på att sätta sig in i de förhållanden som 

materialet beskriver utifrån sammanhanget (tid, rum, händelser, tankesätt och så vidare).8 

     Efter att denna historia av erfarenheter har bildats skall den analyseras. Vid analysen undersöks 

den råa data som går att finna i berättelsen och beroende på vad som eftersöks delas historien 

in i undergrupperingar. Letar man förslagsvis efter en viss fras eller ett ord samlas dessa och 

redogörs sedan för i samlad form.9 I den föreliggande studien har aktörernas erfarenheter 

delats upp utifrån de tidigare nämnda frågeställningarna då det är dessa som preciserar vilka 

                                                                 
6 Lindstedt, Inger, Forskningens hantverk, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 102–103 
7 Bell, Judith & Waters, Stephen, Introduktion till forskningsmetodik, 5., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2016, s. 33–35 
8 Kim, Jeong-Hee, Understanding narrative inquiry: the crafting and analysis of stories as research, SAGE, Los Angeles, 
Calif., 2016[2016], s. 156 
9 Kim, J.-H., 2016, s. 188 
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ord och fraser som eftersöks i materialet. Exempelvis har erfarenheter kring Karl XII och 

uppfattningar beträffandes denne identifierats och sedan samlats. 

     På detta sätt har den narrativa analysen varit till hjälp för undersökningen då den på ett 

strukturerat sätt har tillåtit en fördjupning i de skeenden och erfarenheter som de utvalda 

aktörerna redogör för. 

 

Mikrohistoria 

 

Enligt äldre historiemetodologisk syn (1970-tal) är mikrohistoria ofta förknippat med både 

kulturhistoria eller socialhistoria, i den mening att mikrohistoria hamnar någonstans emellan 

dessa två. Tydliga gränsdragningar mellan de här typerna av historia är alltså inte alltid 

självklara då de stundvis kan överskrida varandras områden.10 Trots detta var metoden 

fortfarande relevant för den här undersökningen. Detta beror på att synen på mikrohistoria 

förändrades under 2000-talet och man gick ifrån den strikta kopplingen till kultur- och 

socialhistoria och istället vidgade de teoretiska ramverken och accepterade att det måste finnas 

en mellanväg mellan dessa två. Ingen av kultur- och socialhistoria anses vara en tematiskt 

definierad undersektion inom historievetenskapen. De står snarare båda för en form av 

undersökande som i sin helhet är starkt bunden till specifika utgångssätt eller kontexter och 

som därav kräver specifika tillvägagångssätt. En fundamental del inom kulturhistoria är det 

strikta sökandet efter förståelse och mening, vilket stundvis kan vara svårighet. Inom 

kulturhistoria kommer man nämligen aldrig närmare sanningen än vad ens källor tar en. Detta 

innebär att det källmaterial som leder ens forskning vidare är samtidigt även det som avgränsar 

en. När man som kulturhistoriker stöter på denna gräns är det därför tvunget att använda sig 

av andra tillvägagångssätt. Något som socialhistoriker har tillämpad under lång tid.11 Detta är 

ett exempel på att de olika historietyperna inte bara är snarlika utan även att de stundvis även 

måste samverka för att forskningen skall fortgå. 

      Det var i detta sammanhang som mikrohistoria passar in. Det ligger som nämnts emellan 

de kultur- och socialhistoria fälten och gör det därför möjligt att använda angreppssätt lånade 

från båda dessa två. Mikrohistoria söker att visa olika historiska aktörers erfarenheter, deras 

syn på sig själva och sin samtid. Detta innebär att de visar, med sina erfarenheter, vilka 

historiska strukturer som fanns inom förslagsvis tankesätt (sociala fenomen) eller globala 

processer (kulturella fenomen) som personen utifrån sitt perspektiv inte var medveten om 

men som historikern uppfattade långt senare då den innehade ett efterhandsperspektiv. Denna 

form av undersökning är möjlig, utan att göra för enkla och generaliserande antaganden, 

endast på grund av att det finns en tydlig avgränsning till vad man undersöker. Det är genom 

en strikt avgränsning som det är möjligt att undersöka personer och deras relation till det 

aktuella samhället.12 

     Den mikrohistoriska ansatsen kom i föreliggande studie till uttryck genom att göra en 

kvalitativ analys av materialet där, likt det narrativa tillvägagångsättet, en tematisering utifrån 

frågeställningarna ägde rum vid närläsningen.13 Det avgränsade sökobjektet var således 

                                                                 
10 Götlind, A. & Kåks, H., 2014, s. 24–25 
11 Magnússon, Sigurður G. & Szijártó, István M., What is microhistory?: theory and practice, Routledge, London, 2013, 
s. 5–6   
12 Magnússon, S. G. & Szijártó, I. M., 2013, s. 6–7  
13 Götlind, A. & Kåks, H., 2014, s. 154–155 
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karolinerna och det aktuella samhället/kontexten var uppfattningar kring kriget och Karl XII. 

Tematiseringen kan identifieras utifrån de rubriker som undersökningskapitlet är uppdelat i. 

Dessa är ”Uppfattningar och åsikter angående Karl XII som person och härförare”, 

”Uppfattningar och åsikter gällande det stora nordiska kriget” och ”Förändringar av 

uppfattningar och moral under krigets skede”. 

      

 

Mentalitetshistoria 

 

Mentalitetshistoria grundar sig från början i fransk historieteori och annaleskretsens filosofiska 

traditioner. Den innebar då i generella drag att finna sociala strukturer (eller mentaliteter) för 

en gällande epok eller tidsperiod och sedan jämföra dessa med en annan. Efter hand har dock 

teorin konkretiserats något av bland annat historikerna Philippe Ariés och Emmanuel Le Roy 

Ladurie med flera.14 

     Ariés hävdar att utgångspunkten för mentalitetshistoria är det socialhistoriska intresse som 

uppstår när fokus dras från samhällets toppskikt och maktens centra och istället läggs på de som 

står lägre i hierarkin. Det brukar då ofta handla om uppväxtförhållanden, sexualitet, 

kriminalitet, sociala umgängesformer, döden (vilket var Ariés mest omskrivna faktor) men 

även andra faktorer som går att anknyta till den vanliga människan. Ett konkret exempel på 

mentalitetshistoria är Le Roy Laduries verk Montaillou. En fransk by 1294–1324. I detta verk 

beskrivs livet för ett par hundra invånare utifrån den lokala biskopens förhör av varje individ. 

Det läggs då fokus på deras syn på makthavarna, kyrkan, familjen, kärleken, religionen med 

mera. Alltså faktorer liknande det som beskrivs av Ariés. Det som Le Roy Laduries visar med 

sitt verk är, förutom hur mentalitetshistoria kan skildras, hur strukturen skall vara. Den skall 

bestå en bestämd tidsperiod i en bestämd epok som har en början och ett slut. Det skall även 

förekomma ett förlopp relaterat till epoken där individerna och deras individuella förlopp 

synliggörs.15 

     I fallet för den här uppsatsen var tidsperioden något varierande mellan de olika utvalda 

källtexterna eftersom dagboksanteckningarna sträcker sig mellan olika perioder. Epoken är 

dock stormaktstiden som har en fast början och slut. 

     Ariés nämner även en underliggande funktion med mentalitetshistoria som även den var 

relevant i det här fallet. Det handlade då om att man i mentalitetshistoriska kretsar brukar 

arbeta med en två olika mentaliteter, en som utåt sett är känd (en politisk korrekt mentalitet) 

och en till synes dold mentalitet som innehas av en mindre grupp eller endast en individ. Det 

kan förslagsvis i dessa fall handla om synen på en officiell religion kontra en mindre religiös 

åskådning. Syftet med att gå in på dessa dolda mentaliteter är att få insikt i de avvikande 

uppfattningarna eller beteendena som människor har och som ligger begravda under den 

politiska korrektheten.16 

     Då syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar som fanns hos de sex utvalda 

karolinerna är det här som mentalitetshistorien har sin användbarhet. Det handlar således inte 

endast om att lägga fokus på den lilla människan under det stora nordiska kriget, vilket 

                                                                 
14 Res publica: Östlings bokförlag Symposions teoretiska och litterära tidskrift. 11, Tema: Mentalitetshistoria, Symposion, 
Järfälla, 1988, s. 11 
15 Res publica, 1988, s. 12–13 
16 Res publica, 1988, s. 12 
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mikrohistorien gör, utan även att belysa de dolda uppfattningar som är gömda i vad som kan 

liknas med en politisk korrekthet inom historieämnet. Med detta menas att det finns en 

underliggande norm för vad som skrivs om inom historia och inte, exempelvis kungar och 

drottningar som är delar av det offentliga livet istället för det privata. Mentalitetshistorians roll 

blir här, som nämnts, att lyfta de dolda/privata mentaliteterna som innehas av karolinerna och 

synliggöra dem så de kan ställas mot de redan kända mentaliteterna inom den offentliga 

sektorn. Detta görs återigen genom en kvalitativ analys av materialet samt tematisk indelning 

av relevant information. 

     Det bör dock poängteras att mentaliteterna som undersöks oftast står i relation till 

samhället och dess regler och mönster. Det krävs förslagsvis fasta handlings- och 

beteendemönster i kombination men en viss mentalitet för att ett socialt umgänge skall kunna 

fungera.17 På liknande sätt är således de personer som vars dagböcker ligger till grund för 

undersökningen präglade av ett handlings- och beteendemönster. Det är alltså detta handlings- 

och beteendemönster som ligger till grund för uppsatsens teoretiska utgångspunkt.  

 

Sammanfattningsvis har dessa tre nämnda metoder valts ut och kombinerats med 

motiveringen att de var och en fokuserar på varsin aspekt i den föreliggande undersökningen. 

Den narrativs analysen strävar efter att analysera händelser och skeenden relaterade till 

kontexten som beskrivs i källmaterialet. Den mikrohistoriska metoden fokuserar i sin tur på 

analys kring individerna och att synliggöra deras roll i kriget. Den mentalitetshistoriska 

metoden fokuserar slutligen på att synliggöra och analysera de dolda mentaliteter som inte 

nämns uttryckligen och behandlar således de uppfattningar som eftersöks. 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teori som ligger till grund för denna uppsats är den fatalistiska tendens som kan urskiljas 

inom den svenska armén under bland annat tiden för det stora nordiska kriget.18 Historikern 

Peter Englund berör ämnet i sitt verk Poltava och hävdar att denna fatalism hade en väsentlig 

roll som verktyg för påverkan och kontroll, inte bara av arméns soldater och officerare utan 

även av befolkningen i allmänhet. Inom specifikt armén blir det fatalistiska tankemönstret som 

verktyg extra påtagligt i den mening att den innebar en form av fromhet hos soldaterna och 

en minskad skräck inför döden. Då strider stundvis kunde vara extremt kostsamma, beroende 

på vilka stycken man stod inför, ansågs den bästa utvägen vara att förlika sig med sitt öde. 

Eftersom det då var Gud som redan hade bestämt vad som skulle ske fanns det inte heller 

någon vinning i att söka skydd från fienden.19 Istället indoktrinerades soldaterna till att 

rakryggat gå emot fienden och finna tröst i att ”ingen kula träffar människan utan Guds vilja, 

antingen man går rätter eller lutar”.20  

     På detta sätt upprätthölls även moralen hos soldaterna som oavsett utgång i strid troget 

fortsatte tjäna sitt befäl och sin kung. Denna fatalistiska syn är därav delvis indirekt kopplad 

                                                                 
17 Florén, Anders & Persson, Mats, 'Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet', Lychnos., 1985, s. 189–203, 
1986, s. 192 
18 Fatalism innebär en tro på ödesbestämdhet, det vill säga att allt som sker i världen redan i förväg är bestämt 
och fullgörs av en oövervinnlig makt. 
19 Englund, Peter, Poltava: berättelsen om en armés undergång, Atlantis, Stockholm, 1988, s. 16 
20 Englund, P., 1988, s. 16 
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till den villkorslösa lojalitet som man kan se hos Karl XII:s officerare men inte minst även hos 

soldaterna med lägre rang. Kungen var generellt sett omtyckt av sina män och det fanns en 

stor tilltro till honom, men tack vare den rådande fatalismen hölls han heller aldrig personligt 

ansvarig för sina misstag i strid. Detta blir alltmer greppbart då man inser att de allra flesta 

inom armén var övertygade om att Gud hade en direkt påverkan på krigsutgången.21 I ett 

infanteriregemente sades det exempelvis klart och tydligt att ”såsom all välsignelse kommer 

utav den allrahögsta Guden så bör dess stora och heliga namn troligen dyrkas”.22 Det var 

såtillvida inte kungens agerande som i slutändan påverkade utgången utan snarare huruvida 

man stod i Guds nåd eller inte. Av denna anledning var man naturligtvis mån om att hålla sig 

på Guds goda sida.23 

     På grund av dessa nämnda förhållningssätt förväntas det i undersökningen finnas tydliga 

fatalistiska tendenser hos dagboksförfattarna, inte minst samband med karolinernas 

uppfattningar angående kriget och hur dessa förändras (frågeställning två och tre), då de är 

direkt kopplade till arméns fram- och motgångar. På grund av den ovannämnda lojaliteten 

gentemot kungen förväntas en förekomst av det fatalistiska förhållningssättet även i samband 

med synen på kungen (frågeställning ett), dock i annorlunda form. Detta beror på att kungen 

som sagt inte själv rådde för krigets utgång. Bilden av kungen bör således inte vara lika hårt 

präglad av den fatalistiska gudsbilden som de övriga uppfattningarna. I undersökningen är det 

förordat att se fatalismen och dess innebörd som ett underliggande verktyg för att förstå varje 

dagboksförfattares resonemang. 

Material och avgränsningar 

 

Det material som ligger till grund för undersökningen är alltså dagböcker skrivna av Karl XII:s 

karoliner under det stora nordiska kriget med vissa undantag. Dessa undantag avser de fall där 

dagböckerna är skrivna av personer som möjligen i strikt mening inte ses som krigare i sig, 

exempelvis fältprästen Sven Agrell och taffeltäckaren Johan Hultman.24 Dessa dagböcker är 

likväl inkluderade i undersökningen på grund av att även deras uppfattningar är relevanta. 

     Det är inte originalen av dagböckerna som har använts utan snarare nyutgivna, okommen-

terade direktöversättningar. Det förekommer dock vissa kommentarer i form av förord och 

rättelser. Det bör nämnas att det inte är vid dessa kommentarer som vikten i studien läggs 

utan i dagboksmaterialet allena. Detta innebär i vilket fall som helst att texterna i vissa fall har 

moderniserats och skrivits om samt att den handskrivna skrivstilen har bytts ut till mer läslig 

sådan. Det finns en problematik i att det är nyutgivna direktöversättningar då det kan ha skett 

missuppfattningar vid transkriberingen vilket i sin tur kan ha påverkat informationen. Dock 

har risken för detta bedömts som liten och i kombination med tillgänglighet och tidsram är 

nyutgivna direktöversättningar mest lämpligt för undersökningen. 

     Det är således renskrivna primärkällor som ligger till grund för undersökningen. Detta 

innebär dock inte att källorna har ett mindre värde. Då det endast rör sig om direkt-

                                                                 
21 Englund, P., 1988, s. 17 
22 Englund, P., 1988, s. 17 
23 Englund, P., 1988, s. 17 
24 Det bör här nämnas att betäckningen karolin inte endast avser aktivt stridande soldater och officerare utan 
snarare alla tjänstgörande personer under Karl XI och Karl XII.  



11 
 

översättningar har de bibehållit sitt historiska värde och är således fortfarande så stabila att de 

kan vara grunden till forskning. 

     Urvalet består av sex dagböcker, skrivna av karoliner med varierande befattningar. Detta 

urval grundar sig i syftet att visa en viss representation från Karl XII:s armé. Av denna 

anledning valdes två högre officerare (Lewenhaupt och Gyllenkrook), två lägre officerare 

(Lyth och Dahlberg) samt två karoliner av lägre rang (Agrell och Hultman). Det bör dock 

klargöras att representationen inte är tillräckligt omfattande för att skapa en generaliserande 

bild av de karolinska soldaternas uppfattningar men eftersom detta inte är uppsatsens syfte är 

det inte ett problem. Istället visar urvalet vilka uppfattningar som fanns hos vissa individer, 

hur de skiljer sig mot varandra och att dessa uppfattningar möjligtvis fanns hos fler av 

soldaterna. Av denna anledning behövdes material från olika karoliner med olika befattningar, 

för att förslagsvis visa utifall en generals uppfattningar skiljde sig från en menigs. Detta kan 

exempelvis visa sig genom att en general hade betydligt högre kunskap kring krigsstrategi och 

därav en mer överskådlig syn på kriget, jämfört med en menig. 

     De avgränsningar som ha gjorts är starkt relaterade till urvalet. Då bedömningen gjordes 

att sex dagböcker var tillräckligt för att kunna utföra en undersökning tedde det sig därmed 

fruktlöst att inkludera ytterligare källor som sedan eventuellt hade behövts skalas bort. En 

avgränsning som dock har tillkommit i efterhand är en stor del av Sven Agrells dagbok. Detta 

beror på att den till stor del täcker den tid som Agrell spenderade i Konstantinopel vilket är 

föga relevant för det stora nordiska kriget. 

     Den källkritiska aspekten är aningen annorlunda i detta fall då det framförallt handlar om 

en mentalitets- och mikrohistorisk studie. Den källkritiska aspekten är mest relevant gällande 

utifall direktöversättningarna är korrekt gjorda eller om kommentarer har tillkommit snarare 

än själva stoftet i dagböckerna. Detta beror på att det är soldaternas ögonvittnesskildringar 

som undersökningen bygger på snarare än den fakta som nämns i texterna. Med detta vill sägas 

att den källkritiska aspekten inte är oviktig men dock annorlunda jämfört med fall där 

informationens tillförlitlighet är av stor vikt.  

     Trovärdigheten i källorna är dock något tudelad och det finns vissa problematiker med det. 

Först och främst kan man hävda att det i vardera fall förekommer en viss mängd tendens och 

att varje författare på något sätt är tendentiös i sitt skrivande. Dock, eftersom det återigen är 

ögonvittskildringarna som är relevanta är denna problematik inte särskilt omfattande men 

likväl en problematik värd att nämna. En andra problematik som däremot kan påverka 

undersökningen är den censur som kom i samband med kassationsakten år 1689. Då akten 

innebar att all kritik gentemot kungens person och handlingar förbjöds offentligt kan man 

anta att den även i viss mån påverkade även enskilda och personliga handlingar.25 Den bild 

som återges av kungen i dagböckerna kan således vara glorifierade och inte helt sanningsenliga, 

vilket givetvis är minst sagt problematiskt då historieforskningens syfte är att visa vad som 

faktiskt hände. Trots denna problematik skall bilden av kungen ändå undersökas, med den 

tudelade motiveringen att bilden, trots censuren, kan variera mellan soldaterna och innehålla 

personliga åsikter samt att uppsatsens syfte faktiskt inte är att visa historisk korrekthet i 

traditionell bemärkelse utan karoliners mentaliteter. 

                                                                 
25 Larsson, Olle, Stormaktens sista krig: Sverige och stora nordiska kriget 1700–1721, Historiska media, Lund, 2009, .s 
46 
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     Materialets karaktär och omfång varierar i relativt stor omfattning. Karaktärsskillnaderna 

går att finna främst i utseende, upplägg samt val av typsnitt. Alla dessa faktorer innebär att 

materialet bearbetas olika. Förslagsvis är Joachim Lyths dagbok förhållandevis rent skriven 

med tydlig datumredovisning. Detta kan jämställas med Johan Hultmans verk som snarare har 

en närmare obefintlig datumredovisning. I dennes fall är således identifieringen av tid och rum 

betydligt svårare än i Lyths. Divergensen i materialets omfång kan enklast förklaras genom att 

författarna har valt att beskriva olika skeenden och ting i varierande utsträckning. Vad man 

har ansett vara värt att prioritera i sin text har här varit en av de största skillnaderna. För att 

återigen ta Lyths och Hultmans dagböcker som exempel går Lyth sällan in på detaljer när han 

beskriver händelseförlopp. Däremot redogör han noggrant för vilka typer av kyrkor de stöter 

på under sina marscher samt var de ligger. Hultman prioriterar istället händelser kring kungen 

och detaljer som han lägger märke till. 

     Vid bearbetning av dagböcker ställs man inför flera olika etiska ställningstaganden. Dels 

etiska aspekter relaterade till materialet i sig självt, där frågor angående sekretess och integritet 

kan vara av relevans, dels etiska ställningstaganden inom själva texten. I det senare fallet är det 

viktigt att man som läsare bibehåller sin objektivitet och inte låter sig påverkas av det som 

nämns. Etiska aspekter kopplade till materialet kan i vissa fall innebära en problematik, 

sekretesslagen förslagsvis men även risken att man just kränker någons integritet. I denna 

uppsats fall, där källmaterialet består helt av personliga dagböcker, hade måhända risken för 

kränkning av författarens integritet varit stor om det inte hade varit för de cirka 300 år som 

har passerat sedan dess. I samband med att man ställs inför dessa etiska val kan man även 

reflektera över för vilka dagböckerna faktiskt skrevs. Var det för exempelvis eftervärlden eller 

helt enkelt för familjen som väntade hemma? I exempelvis Adam Lewenhaupts fall framgår 

det tydligt av hans text att han skrev för sin samtid med motivet att försvara både sin 

personliga heder men även hans familj.26      

Forskningsläge 

 

Inom tidigare forskning ges en behjälplig hand av Peter Englund och ett par av dennes verk. 

Poltava. Berättelsen om en armés undergång är den första av dessa två som är värd att nämnas och 

är relevant av flera anledningar, trots att texten inte strikt vetenskapligt utformad.27 Verket är 

en narrativ, populärhistoriskt präglad, text som berättar om skeendena under det stora 

nordiska kriget. Detta är dock inte det mest väsentliga. Det väsentliga ligger snarare i vilket 

källmaterial Englund bygger sin forskning på och hur han har valt att synliggöra det.  

     Berättandet sker huvudsakligen utifrån Englunds egna ord, med enskilda citat, och han 

redogör med detaljrik noggrannhet hur kriget fortlöpte. Han varierar dock sitt berättande. 

Stundvis antar han enskilda soldaters perspektiv och berättar i detalj vad de gjorde och varför; 

information som baserats på bland annat dagboksmaterial.28 Detta tillvägagångssätt liknar ett 

försök att få läsaren att sätta sig in i personens position och föreställa sig dennes situation. 

Detta liknar således den mikrohistoriska ansats som även förekommer i den föreliggande 

uppsatsen.  

                                                                 
26 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 5–8 
27 Englund, P., 1988, s. 267 
28 Englund, P., 1988, s. 79–80 
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     Vid andra tillfällen ger han snarare en mer generell bild av aktörer och berättar istället vad 

exempelvis ett kompani, en skvadron eller ett helt regemente åstadkom istället för att precisera 

vem som gjorde vad.29 I dessa lägen är det alltså en helhetsbild som ges, vilket är relevant för 

att man som läsare skall följa med i skeendena. 

     Man kan ställa sig frågan varför Englund inte använder sig av samma perspektiv genom 

hela texten. Anledningen beror sannolikt på att de dagböcker, brev med mera, som Englund 

använder sig utav som källmaterial, stundvis är knapphändigt eller innehåller vissa luckor.30 

     Englunds verk baseras således på delvis liknande material som används i den föreliggande 

uppsatsen, vilket är ytterligare en anledning till varför Englunds bok är relevant som tidigare 

forskning. Den visar hur man tidigare har använt liknande källmaterial för att ge en berättande 

bild av hur kriget gick till samt hur vardag kunde se ut för krigets olika aktörer.  

 

Poltava lider dock av, trots sina nära perspektiv med den enskilda människan, en viss avsaknad 

av autenticitet. Man skulle kunna se att Englund på grund av detta kände ett behov av att 

komplettera verket med ett ytterligare, nämligen Minnet av Poltava: ögonvittnesskildringar från Karl 

XII:s fälttåg. Även detta verk är, likt Poltava, inte vetenskapligt utformat med den traditionella, 

akademiska dispositionen. Istället har Englund valt att välja ut delar av karolinska dagböcker 

av mer intresseväckande karaktär och lämnar mycket år läsaren själv. 

     Englund redogör dock inledningsvis för sitt källmaterial och beskriver varför dagboks-

material är ett viktigt material för historieforskningen. Detta motiverar också varför även detta 

verk är relevant för uppsatsen som tidigare forskning. Berättande källor, i detta fall dagböcker, 

har till skillnad från kvarlevor oftast uppstått i efterhand av en händelse och har endast 

uppkommit på grund av att en person kände ett behov av att berätta och hålla ett minne vid 

liv. I dessa söker man spår av den mänsklighet som inte går att hitta i en kvarleva nämligen 

bland annat människoöden. Det skall dock poängteras att detta inte gör kvarlevor som 

historiskt material till ett dåligt material, tvärtom. Kvarlevorna har i kontrast till berättelser 

alltså tillkommit under själva händelseförloppet och är konkreta bevis på att en händelse 

faktiskt skedde. En berättande källa kan snarare vara fylld med osanningar och är därför en 

tämligen opålitlig källa. Men eftersom en berättelse i en dagbok ofta förmedlar en persons 

uppfattning har den likväl ett historiskt värde. Av denna anledning kompletterar kvarlevor och 

berättelser varandra i regel väl eftersom den ena inte innehar samma information som den 

andra.31  

     I detta fall är det dock skildringarna om människoöden som eftersöks, därav hamnar 

kvarlevorna i skymundan. Det finns dock här en tydlig skillnad mellan det urval som Englund 

gjort av karoliner och det urval som har gjorts för den här uppsatsen. Englund har medvetet 

och av principskäl valt att framförallt använda sig av karoliner som stod relativt långt ner i 

hierarkin. Deras dagböcker innehar inte den tydligare närvarande tendensen att försvara sig, 

som ofta finns hos officerares anteckningar, hävdar Englund.32 Sådant är inte fallet i den här 

uppsatsen då det är av intresse att undersöka utifall eventuella skillnader mellan dagböckerna 

existerar beroende på befattningsgrad. 

                                                                 
29 Englund, P., 1988, s. 92–93 
30 Englund, P., 1988, s. 269 
31 Englund, Peter (red.), Minnet av Poltava: ögonvittnesskildringar från Karl XII:s ryska fälttåg, Atlantis, Stockholm, 
1998, s. 14–15  
32 Englund, P., 1998, s. 16–17 
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     I en av de dagböcker som Englund har valt ut i Minnet av Poltava fångar han dock en aspekt 

som även den är relevant för uppsatsen. Det handlar då om vilken bild av kung Karl XII som 

finns hos soldaterna, i detta fall den religiösa sidan av honom. Soldaten Robert Petre bevittnar 

en tidig morgon hur kungen sittandes på knä, tillgivet ber intill ett träd. Petre blir så rörd av 

denna syn att han själv blir tårögd.33 Det är tydligt att denna bild av kungen inte fanns sedan 

tidigare hos Petre och att denna nu har förändrats. Likt detta exempel är det denna typ av 

uppfattningar, samt förändring av uppfattningar, som eftersöks i uppsatsen undersökning.  

 

En annan forskare, som även han lyfter bland annat uppfattningen av kungen, är David 

Gudmundsson med sin avhandling Konfessionell krigsmakt: predikan och bön i den svenska armén 

1611–1721. Som det framgår av titeln handlar avhandlingen om hur religiositeten yttrades och 

var närvarande inom armén under nämnda tidsperiod. Att hans forskning är relevant för den 

här uppsatsens undersökning, trots att den är religiöst inriktad, beror helt enkelt på att de 

liknar varandra. Även om denna uppsats är historiskt inriktad används liknande källmaterial, i 

form av dagböcker, även i Gudmundssons fall. Gudmundsson poängterar, likt Englund, att 

dagböcker är ett värdefullt källmaterial men har samtidigt valt att även använda sig av bland 

annat brev och journaler. Han använder dock sitt källmaterial för att undersöka vittnesmål 

angående gudstjänster, korum och andra kyrkliga aktiviteter.34 Denna uppsatsen ämnar 

snarare, till skillnad från Gudmundssons forskning och som redan nämnts, att lyfta soldaternas 

egna uppfattningar och egenintressen. Däri ligger den stora skillnaden mellan Gudmundssons 

studie och denna. 

     I Konfessionell krigsmakt nämns dock ett par punkter som är relevanta för denna studies tredje 

frågeställning35. Den första är den trohetsed som varje soldat svor inför kungen, att tjäna denne 

och landet. Av denna ed fick varje soldat ett känslomässigt band till riket vilket sannolikt hade 

stor inverkan på deras lojalitet.36 Graden av denna lojalitet är relevant och eftertraktad då den 

kan relateras till den första frågeställningen.37 

     Den andra punkten är huruvida en förändring hos karolinernas uppfattningar skedde eller 

ej när den svenska armén började möta motgångar i kriget. Gudmundsson nämner tron om 

att Gud skulle ha givit den svenska armén fördelar i kriget men att soldaterna med sina 

framgångar glömde bort att tacka Gud, vilket resulterade i att denne övergav dem.38 Den 

trohetsed och dess medföljande lojalitet hamnar i detta läge i andra hand hos varje soldat och 

det är denna förändring som undersökningen delvis skall visa. 

 

Tidigare forskning behandlandes Karl XII är även den relevant för föreliggande studie likaså 

omfattande. På grund av denna omfattning har historieförfattaren Bengt Liljegrens verk Karl 

XII valts ut som exempel då den är en av de nyare biografierna av kungen. Liljegren nämner i 

verket främst två för denna uppsats relevanta delar kring kungen. Den ena är att Karl XII 

ansågs vara Guds utvalde och den andra är att han efter smörjelseakten i samband med 

                                                                 
33 Englund, P., 1998, s. 290 
34 Gudmundsson, David, Konfessionell krigsmakt: predikan och bön i den svenska armén 1611–1721, Universus 
Academic Press, Diss. Lund: Lunds universitet, 2014, Malmö, 2014, s. 34–35 
35 Frågeställning 3: På vilket sätt förändras dessa uppfattningar under krigets skede? 
36 Gudmundsson, D., 2014, s. 151 
37 Frågeställning 1: Vilka uppfattningar/åsikter beskriver de utvalda karolinska soldaterna om Karl XII som 
person och härförare? 
38 Gudmundsson, D., 2014, s. 157 
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kröningen sågs som ”Herrens smorde”39. Liljegren fångar med dessa två exempel en vad som 

kan liknas med generell bild av kungen och som var vida känd. Det fanns således tidigt en bild 

av kungen som porträtterade honom som mer än enbart kung utan även just som Guds 

utvalde. Dessa två exempel och denna generella bild är av stor vikt för den teori som redogörs 

för senare då kungen har en central del i denna.  

     Även om Liljegrens verk således är relevant i viss mening berör det inte den enskilda 

minnesbild som fanns hos de olika aktörerna under det stora nordiska kriget. Det är likafullt 

värt att känna till att det i stor omfattning har gjorts forskningar på kungen, hans självbild och 

hans prestationer.  

     I kontrast till alla de biografier som existerar kring kungen allena kan man även nämna 

verket Tsar Peter och kung Karl: två härskare och deras folk som är en antologi dels beskrivandes 

bilden av dessa två regenter, dels beskriver förhållandena under deras styre. Evgenij Anisimov, 

professor i historia vid Vetenskapsakademien i Sankt Petersburg, står här för redogörelsen av 

Peter den store medan historikern Sverker Oredsson för Karl XII. Man har följaktligen inte 

endast inriktat sig på att beskriva de två regenterna utan även försökt ge perspektiv på bland 

annat individen samt det kollektiva. Det senare står historikern Gunnar Artéus för då han 

behandlar taktiker, ledarskap, den kollektiva stridsmoralen med mera.40 Han tar dock i 

samband med detta inte soldaters och officerare egna värderingar och tankar i beaktande. 

     Detta verks relevans ligger främst i att bilden av Karl XII lyfts men nu utifrån ett utanför-

perspektiv. Detta görs genom att det redogörs för bland annat utländska ambassadörers syn 

och uppfattningar kring kungen. Exempelvis skriver greve d’Avaux till sin kung Ludvig XIV 

av Frankrike att han tycker Karl XII har ett sinne för att arbeta och har ett allvarligt utseende. 

Dock går han till starkt överdrift när han väl roar sig och har då ett närmare barnsligt sätt.41 

Dessa ord från ambassadören visar att kungens rykte inte bara uppfattades av hans landsmän 

utan även andra, utländska aktörer.  

     Bilden av kungen är såtillvida bred men den beskrivs oftast av de mer kända och offentliga 

aktörerna. På grund av detta kan man drista sig till att hävda att det behövs en studie över 

uppfattningarna hos krigets olika aktörer som framhäver vilken mentalitet som faktiskt fanns 

hos kollektivet och individen, exempelvis karolinerna.  

       

                                                                 
39 Liljegren, Bengt, Karl XII: en biografi, Historiska media, Lund, 2000, s. 7–9 
40 Oredsson, Sverker (red.), Tsar Peter och kung Karl: två härskare och deras folk, Atlantis, Stockholm, 1998, s. 161–
170 
41 Oredsson, S., 1998, s. 42 
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Bakgrund 

Personerna bakom källmaterialet 

 
Adam Ludvig Lewenhaupt föddes som greve i april år 1659 i ett svenskt fältläger utanför 

Köpenhamn och dog under sin fångenskap i Moskva den 12 december år 1719. Fram till år 

1680 hade Lewenhaupt studerat vid universitet i Lund, Uppsala och Rostock och var väl 

förtrogen med latin och behärskade även det tyska och franska språket. Hans första militära 

tjänst anskaffade han sig som volontär hos kurfursten av Baiern i dennes slag mot turkarna. 

Tjänsten varade mellan åren 1685–1698. När han avslutade sin tjänstgöring i den nederländska 

armén hade han avancerat till bland annat kaptenlöjtnant, major, överstelöjtnant och även 

överste.42 

     År 1700 fick Lewenhaupt befattningen som överste för Sveriges uppländska tremänning 

infanteriregemente vilket senare övergick till generalmajor över infanteriet. Detta samtidigt 

som han var guvernör över Kurland, Pilten och Semgallen framtill år 1703. Vid år 1706 hade 

han innehaft rollen som generallöjtnant över infanteriet och avancerat till general över 

infanteriet. Det var efter detta som Lewenhaupt befattade rollen som guvernör över Riga och 

dess befästningar samt chef över den stående armén i Lifland, Kurland och Litauen. Under 

det stora nordiska kriget blev Lewenhaupt tillsammans med kungen slagen vid Poltava och 

senare tillfångatagen av den ryska armén i samband med kapitulationen vid Perevolotjna år 

1709. Under sin fångenskap försökte han organisera flera utbytesförsök vilka alla miss-

lyckades.43    

 

Axel Gyllenkrook föddes som friherre den 18 augusti år 1665 i Åbo. Hans först militära 

tjänst var som gemen vid Livgardet år 1683. Efter två år fick han befattning som förare tills 

han samma år blev sergeant. Efter detta steg Gyllenkrook i rang fram till 1696 och var då 

kapten. Han hade då redan innehaft titlar som fältväbel, fänrik och löjtnant. År 1701 fick 

Gyllenkrook titeln generalkvartermästarlöjtnant vid fortifikationen i Kurland. Befattningen 

blev dock inte långvarig utan blev senare ersatt med major vid Livgardet samma år. År 1706 

avancerade han till överstelöjtnant men fick senare samma år befattning som tjänsteförättande 

generalkvartermästare i fält vilket innebar att han var ansvarig för logistiken. Året därefter 

lades även befattningen som överste till och Gyllenkrook innehade således båda dessa.44 

     Efter förlusten vid Poltava år 1709 följde Gyllenkrook med Karl XII till Bender och blev 

därefter samma år tillfångatagen vid Czernowitz. Fångenskapen varade till år 1722 då han i 

maj fick återvända hem. Efter detta blev han samma år utsedd till generallöjtnant av infanteriet. 

Året därpå blev Gyllenkrook utsedd till landshövding över Göteborg och Bohuslän samt deras 

fästningar. År 1727 återtog Gyllenkrook rollen som friherre vilket varade fram tills hans död 

1730. Han hade då deltagit i strider vid bland annat Riga, Thorn, Malatitze, Rajowka och 

slutligen Poltava där han skadades av ett skottsår tvärs genom livet samt två i låret.45 

 

                                                                 
42 Hultman, J. & Lewenhaupt, A.L., 1987[1952], s. 7 
43 Lewenhaupt, Adam, Karl XII:s officerare. D. 2, L–Ö : biografiska anteckningar, Ekstrand, Lund, 1977, s. 394 
44 Lewenhaupt, Adam, Karl XII:s officerare. D. 1, A–K : biografiska anteckningar, Ekstrand, Lund, 1977, s. 258 
45 Lewenhaupt, A., 1977, s. 258 
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Joachim Lyth föddes år 1682 på Gotland och ingick första gången i tjänst via Vestmanlands 

regemente år 1703. Då som sergeant. Han avancerade därefter genom åren i graderna för att 

år 1709 bli löjtnant. Samma år som sin befordran blev han tillfångatagen i samband med 

kapitulationen vid orten Perevolotjna. Efter sin fångenskap, som varade fram till maj år 1722, 

tog han avsked från armén och bodde sedan i Visby fram till sin död år 1746. Under sina år 

av tjänstgöring deltog han i slag vid Thorn, Fraustadt och Poltava där han även ådrog sig en 

skada i foten.46 

     Som person var Lyth bildad och var genom sin resa noggrann med att anteckna allt som 

verkade vara av intresse för honom. Dock innebar inte detta att han var en sympatisk person, 

tvärtom. Livfullt återger han i sin dagbok hur han både bevittnade och åtog sig brutala uppdrag 

och det märks tydligt att Lyth inte drogs för något i sitt tjänsteutövande.47  

 

Alexander Magnus Dahlberg föddes på Stora Ryby gård i Holta socken i Bohuslän år 

1685. Vid 19 års ålder tog han värvning som menig vid Skånska ståndsdragonerna. Innan detta 

hade Dahlberg varit volontär vid Närkes och Värmlands tremännings infanteriregemente för 

att träna upp sina stridskunskaper. Positionen som menig innehade han i två år då han år 1707 

avancerade till furir vid Västerbottens regemente. Året därpå avancerade han till sergeant. 

Under år 1709 var han nära till befordran till fänrik men hann inte få sin fullmakt på grund av 

slaget vid Poltava.48 

     Efter Poltava blev Dahlberg tillfångatagen i samband med kapitulationen vid Perevolotjna 

och sedan förd till Moskva. När han år 1713 återvände till Sverige hade han under 

fångenskapen försökt fly vid tre tillfällen. Efter sin hemkomst tog han genast värvning igen 

och stred bland annat år 1717 vid Strömstad mot den norske Tordenskjold. År 1741 deltog 

han även i hattarnas krig mot Ryssland i samband med slaget vid Villmanstrand. På grund av 

försämrad hälsa lämnade Dahlberg sin tjänst 1750 men levde efter detta fram till den 5 mars 

1772 då han dog som 87-åring.49 

 

Sven Agrell kom från en prästsläkt och föddes i Torup i Halland år 1685. 17 år senare 

började han läsa till präst i Lund och följde efter sina studier efter den svenska armén år 1707. 

Han blev efter en tid fältpräst hos Skaraborgs regemente och följde dessa fram till slaget vid 

Poltava år 1709. Under det här året blev Agrell den fjärde april prästvigd i kungens närvaro. 

Efter slaget lyckas han fly över floden Djnepr och tog följe med kungen och övrigt manskap 

till Turkiet. Han stannade tillsammans med de andra under några månader i Bender men fick 

sedan en tjänst som andrepredikant vid den svenska legationen i Konstantinopel. Agrell 

innehade denna tjänst fram till sin plötsliga död 1713 då legationen befann sig i husarrest på 

grund av den omtalade kalabaliken i Bender där Karl XII var inblandad.50  

 

Johan Hultman skall efter egen utsago fötts år 1666 i en ej känd ort. Efter att tidigt kommit 

i tjänst som tjänare hos flera högadliga familjer gjorde han sig känd för sin tjänstvillighet. 

Hultman har beskrivits som påpasslig, nära till hands, konsekvent i sitt sätt, rådig och alert. 

                                                                 
46 Lewenhaupt, A., 1977, s. 425 
47 Åberg, Alf (red.), Karolinska dagböcker, Natur o. kultur, Stockholm, 1958, s. 8–9 
48 Lewenhaupt, A., 1977, s. 130 
49 Englund, P., 1998, s. 25–26 
50 Englund, P., 1998, s. 119–120 
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Under sin tjänst hos greve Nils Gyldenstolpe var han uppskattad till den grad att denne stod 

för och ordande Hultmans bröllop. Gyldenstolpe var under sin levnadstid guvernör för 

kronprins Carl och var sannolikt Hultmans ingång till att ta tjänst hos denne.51 

     År 1694 tog Hultman tjänst hos den fortfarande då varande kronprinsen och fortsatte sin 

tjänst efter kröningen. Dock följde inte Hultman till en början med Carl XII ut i strid utan 

anslöt först år 1707 i Polen då han fick utnämningen taffeltäckare, vilket var namnet för en 

personlig uppassare och i viss grad kock. Under kriget följde Hultman kungen från Poltava till 

Turkiet, under denna tid kom de väldigt nära varandra. När kungen marscherade mot 

Stralsund år 1714 följde inte Hultman med utan anslöt istället tillsammans med övriga 

trupper.52 

     Hultmans sista tid med kungen var vid dennes sista måltid i löpgraven utanför Fredrikshald 

i Norge den 30 november år 1718. Kungen lovade då Hultman att han skulle få posten som 

köksmästare och att han skulle fylla i en fullmakt när han kom tillbaka från den stundande 

striden. När Hultman dock satt och förberedde fullmakten avbröts han av budet som 

meddelade att kungen hade blivit skjuten. På grund av detta blev Hultman aldrig köksmästare. 

Istället fortsatte han sin tjänst som taffeltäckare hos det nya kungaparet fram till sin död år 

1735.53 

Kriget 

 

Tiden inför det stora nordiska kriget kan för Sverige sammanfattas som god. Landet hade 

under en hundraårsperiod vuxit på grund av en rad krig och innehade för tillfället de flesta 

områden runtom Östersjön vilket försatte det i en gynnsam situation inom bland annat handel 

och näringsliv. Reduktionen från år 1680 hade försett statskassan med en ansenlig summa 

pengar och i kombination med att landet i stort sett var självförsörjande genom 

järnframställningen och vapentillverkning var ekonomin således god. Samtidigt fungerade den 

lutherska kyrkan som ett effektivt medel för informations- och propagandaspridning. På 

grund av indelningsverket, som var ett avlönings- och rekryteringssystem för militärer samt 

civila ämbetsmän, var även den karolinska armén tränad och i gott skick.54 

     Trots dessa goda förutsättningar var stämningen i Norden vid den här tiden spänd. 

Danmark med sin regent Kristian V längtade efter att ta tillbaka de landområden som Sverige 

tagit under stormaktstiden. Ryssland var efter freder år 1595 och 1617 utesluten från 

Östersjöområdet, vilket tsar Peter I ämnade att ändra på. Även i Polen smiddes planer då den 

sachsiske kurfursten August II hade liknande motiv som Danmark. Vid år 1697 var situationen 

för ett revanschkrig gynnsam då Karl XI nyligen hade gått bort, Karl XII var endast 15 år och 

landet var drabbat av missväxt och hungersnöd. Landet var vid denna tiden inte bara försvagat 

utan löpte även stor risk för inbördeskrig. Detta utnyttjades av Sveriges fiender och den 6 

mars år 1700 blir kungen meddelad att Livland oväntat har anfallits av sachsiska trupper. Två 

                                                                 
51 Hultman, Johan & Hultman, Johan (red.), Karolinska krigare berättar. Annotationer öfver Konung Carl XII:s 
hjeltebedrifter, Rediviva, Stockholm, 1986[1819], s. 190–191 
52 Hultman, J. & Hultman, J., 1986[1819], s. 191–192 
53 Hultman, J. & Hultman, J., 1986[1819], s. 192 
54 Larsson, O., 2009, s. 23 ,44, 47, 58 
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veckor senare notifieras kungen återigen om anfall, då på Holstein och Schleswig, av danska 

trupper. Efter detta var det stora nordiska kriget påbörjat.55  

     Under krigsåren 1702–1706 fokuserade Karl XII på att lösa situationen i Polen och fästa 

en svensktrogen regim i landet. Detta lyckades han med år 1706 och satte istället Stanislaus 

Leszczynskis, August II:s skyddsling, på tronen. Därefter riktades uppmärksamheten mot 

Ryssland där Karl XII nu ville underminera tsar Peter I:s ställning genom att angripa Moskva. 

I denna plan hade Adam Lewenhaupt ett stort ansvar. Han skulle lämna Livland och samtidigt 

ta med så mycket trupper han förmådde från regionens försvar och ansluta sig till kungens 

huvudarmé. Samtidigt skulle han ta med sig stora förråd livsmedel och krigsmateriel som skulle 

försörja armén under marschen. Planen misslyckades, främst på grund av att kommuni-

kationen mellan Lewenhaupt och kungen var dålig. Karl XII bröt nämligen upp för tidigt från 

en överenskommen mötesplats. Lewenhaupt blev på grund av detta även anfallen av den ryska 

hären vid Lesna och trots att han undkom hade han förlorat en stor del av manskapet samt 

det förråd av proviant och materiel. Denna förlust satte en stor prägel på kriget och var en av 

anledningarna till krigets utgång.56 

     Efter förlusten vid Poltava gavs Lewenhaupt ordern att tillsammans med generalmajoren 

Carl Gustaf Creutz samla trupperna, stå emot ryssarna och sedan ansluta sig med kungen i 

Otzakow. Av flera anledningar, som bland annat redogörs för i uppsatsens undersökning, 

valde Lewenhaupt att istället lägga ned vapnen och kapitulera vid Perevolotjna. För detta skulle 

kungen aldrig förlåta honom.57   

Ordershierarki  

 

Under krigets ordersutdelande var det framförallt kungen som stod högst upp. Denne gav då 

order till sina generaler som i sin tur delade ut order under sig och så vidare. Ett likande 

förhållningssätt hade man gentemot kungens planer. Ingen förutom kungen själv visste med 

exakthet vad den slutgiltiga planen var. Detta var således även meningen utifall att officerare 

under kriget blev tillfångatagna. Vid ett sådant scenario ansågs det bättre att de inte visste 

något av större omfattning, på grund av att rikets säkerhet sattes i första hand. I praktiken 

innebar detta att all utdelning av order skedde muntligt då inget skriftligt av värde skulle kunna 

tas om hand av fienden. I de fall där det skrevs marschsedlar hölls dessa extremt kortfattade. 

Kungen var även känd för att lyssna på generalers och andra officerares åsikter. Detta innebär 

dock inte att han i sin tur delade med sig utav vad han använde informationen till. På grund 

av denna försiktighet förekom det således en stark censur emot vad som fick skrivas i bland 

annat brev och dagböcker.58 

     Att kungen var hemlighetsfull med sina planer bekräftas även av Lewenhaupt som i sin 

dagbok nämner att han under hela krigets skede aldrig fick reda på kungens planer gällande 

kriget, placeringar, fördelande av trupper med mera och han hävdar att han inte ville veta. 

Under sin fångenskap i Moskva blir även Lewenhaupt utfrågad av tsar Peter och ombeds avge 

                                                                 
55 Larasson, O., 2009, s. 50–51, 78 
56 Hultman, J. & Lewenhaupt, A.L., 1987[1952], s. 7–8 
57 Hultman, J. & Lewenhaupt, A.L., 1987[1952], s. 8 
58 Dybelius, Anders, universitetslektor i historia med inriktning historiedidaktik. Avdelningen för ämnesdidaktik 
och globala studier, högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Handledartillfälle, 2018-
05-10  
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information gällande kungens planer. Varför han valt att gå mot Poltava, varför de inte hade 

haft krigsråd med mera. På detta svarar då Lewenhaupt ingenting på grund av att han faktiskt 

inte vet någonting.59  

                                                                 
59 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 225, 349 
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Undersökning  

Undersökningen har valts att redovisas halvtematiskt utefter de gällande frågeställningarna. 

Detta beror på att det underlättar för både läsare och författaren att se resultatet från varje 

soldats anteckningar i skriftlig närhet av varandra då man tydligare kan se skillnader och 

likheter. Detta redovisningssätt har även valts då det underlättar vid den senare kommande 

diskussionen, där resultatet skall diskuteras. Det kommer även att förekomma vissa kopplingar 

till tidigare forskning samt att liknande uppfattningar mellan personerna berörs löpande i 

kapitlet. Utöver detta kommer det även i samband med deskriptiva delar förekomma löpande 

analyser. Efter redogörande för varje persons uppfattningar kommer en kortfattad samman-

fattning att ske. Även i slutet av varje delkapitel görs en översiktlig sammanfattning över 

väsentliga delar som är värda att poängteras.  

Uppfattningar och åsikter angående Karl XII som person och 

härförare 

 

Vi påbörjar undersökningen med att fokusera på perspektiv angående kungen som person och 

härförare. Lägg märke till den tydliga koppling till lojalitets som diskuterades i uppsatsens 

teoriavsnitt. 

 

Adam Lewenhaupt  

 

Lewenhaupts (fortsättningsvis A.L.)  relation till kungen var minst sagt komplicerad och bilden 

som ges är tvetydig. Han redogör tidigt för hur han hyste stor respekt för kungen och verkade 

se upp till honom utifrån hans jordnära sätt till sina soldater. Detta exemplifieras genom att 

A.L. likt kungen brydde sig om sina män och värnade om deras välmående och därav vid ett 

tillfälle i början av kriget önskade köpa in nya kläder. Detta höll kungen med om men såg en 

svår problematik över hur det skulle gå till. Kungen lovade dock att han skulle undersöka det 

närmre.60 Det bör här nämnas att A.L. vid detta skede var tämligen ny vid den svenska armén 

och att kungen än inte kände honom särskilt väl. 

     Trots denna obesvarade tacksamhet hävdade A.L. dock sin trogenhet mot kungen och 

fortsatte tjäna tålmodigt. Så småningom verkade dock kungens förtroende för A.L. öka och 

han blev senare belönad med rangen som generallöjtnant.61 

     Den respekt A.L. hyste för kungen blev senare endast starkare och han tackar i käll-

materialet kungen för alla sina framgångar och att han har kunnat avancera i grader. Detta 

skedde i samband med att A.L. blev befordrad till general och guvernör över Riga vilket 

rimligtvis förklarar hans tacksamhet.62 

     Dock följde härefter en period där kungen hade lätt för att bli irriterad på A.L. och i ren 

envishet valde att göra tvärt emot vad A.L. rådde. Det hela rotade sig delvis i att A.L. började 

                                                                 
60 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 20–21 
61 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 39, 90 
62 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 101, 103 
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ta vissa friheter och sade emot kungens planer, vilket Karl XII inte uppskattade, men även att 

A.L. på senare tid hade tagit flera ifrågasättbara beslut.63 

     Enligt A.L. tycks det även i lägret förekomma en mängd baktalande mellan officerarna 

vilket också kom att påverka honom själv. Vid ett tillfälle verkade kungen uppriktigt irriterad 

på A.L. som misstänker att någon har spridit falskheter om honom för kungen.64 Detta 

reagerar han starkt på genom att säga: 

[…] Hans Maj:t säkerligen något missnöije för mig fattat, och igenom något hemligen falskt 

angifwande, af dem som mig intet wäl wille, wara kommen till at hafwa ett långt annat 

omdöme om mig än jag tillförne bespordt. Jag förbärgade fuller mine tanckar, men det 

smärtade mig uti thet innersta af mitt hierta; till at tänckia at en så nådig konung, then iag så 

hierteligen ällskade, och hwilckom iag så trogne och för hela werlden bekante tienster gjordt 

hade, skulle igenom mine afwundzmäns och owänners hemliga och fallska efftertal, någonsin 

kunnat för mig annat än en nådig tancka fatta[…]65 

A.L. sade inget i kungens närvaro utan väntade tills han har gått med att vända sig till Greve 

Piper och bedyrade sin oskuld inför honom. Han bad Piper att tala om för kungen hur det 

verkligen stod till, vilket Piper dock avböjde. Piper hävdade snarare att kungen alltid hade 

tyckt bra om A.L. och att han inte skulle oroa sig. Piper sade även åt A.L. att vara försiktig 

med vad han yttrade till kungen då denne hade svårt för att ändra uppfattning om man hade 

gjort ett negativt intryck.66 A.L. brydde sig således inte märkbart om vad andra sade om honom 

såtillvida det inte fick kungen att ändra uppfattning. Han var bevisligen mer mån om kungens 

nåd än andras. 

     Senare vittnar A.L. om att han till slut hade lyckats svika kungens förtroende och att han 

på grund av detta sannolikt inte skulle få agera på egen hand. Han bad kungen ett flertal gånger 

att berätta om sina planer då han ansåg att han på det viset enklare och bättre kunde hjälpa 

kungen. På detta svarade kungen inget utan höll en förtegen min och visade därmed att han 

inte längre litade på A.L.. Till råga på detta hade en av A.L.:s överstar, Carl Adam Stackelberg, 

vid ett tidigare skede stigit fram och bett kungen att tillåta regementscheferna att själva få 

ansvara för regementets underhåll. Trots A.L.:s invändningar tillät kungen detta vilket också 

visar att han hellre lade ansvaret på befälen under A.L. än på generalen själv.67 Detta skulle 

visa sig förödande för A.L.:s ställning gentemot kriget, vilket kommer visas senare. 

     Trots denna skymf gentemot A.L. karaktär hävdade han fortfarande sin lojalitet mot 

kungen och visade sin högaktning mot denne. Vid ett personligt möte bad han kungen att 

nådigt inte lyssna på alla rykten angående A.L. själv och att kungen inte skulle låta sig vilseledas. 

Kungen svarade här leendes att han inte ansåg att A.L. aldrig har gjort någon något ont vilket 

A.L. lyckligt bemötte med att kyssa kungens hand.68 I detta avseende ges det sken av att kungen 

kunde skilja på privata och yrkesmässiga relationer. På ett personligt plan brydde sig kungen 

om A.L. men som general fanns det föga tilltro. Det verkar således som att kungen enligt A.L. 

hade en humanistisk sida som han satte till vid bland annat personliga möten. Dock bibehöll 

han ett strikt professionellt förhållningssätt när det behövdes. 

                                                                 
63 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 137, 139 
64 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 140 
65 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 140 
66 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 140–141 
67 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 143–145 
68 Hultman, J., & Lewenhaupt, A. L., 1987[1952], s. 146 
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     A.L. träffade sedan inte kungen förrän vid sammankomsten efter slaget vid Lesna. Han 

fick då beröm och kungen verkade uppriktigt glad att se honom.69 

     Inför slaget vid Poltava nämner A.L. hur handlingskraftig kungen var som ledare. Han 

hävdar att ingen arbetade så hårt eller syntes så mycket som kungen själv. Denna önskan att 

visa upp sig eller att på egen hand utföra arbete, som kungen hade, tycks enligt A.L. i viss mån 

gå till absurdum. Detta poängteras inte endast i den mening att kungen företog sig mer än vad 

han behövde utan även i och med att han envisades med att rida ut och rekognosera farligt 

nära fiendens linjer. Vid ett av dessa tillfällen följde A.L. en morgon motvilligt med och de 

befann sig så småningom tillräckligt nära fienden för att dessa skulle öppna eld. Medan kulorna 

ven omkring dem, varav en träffade A.L.:s häst, vädjade han att de skulle vända om. När detta 

skedde satt kungen lugnt i sadeln och avfärdade vädjan. Återigen valde kungen att göra 

tvärtemot till vad A.L. rådde till och avancerade istället ytterligare mot fiendens linjer. Här 

stannade han sedan upp, red lugnt omkring i en ring innan han efter en andra vädjan from 

A.L. lugnt följde med tillbaka.70 

     Man förstår att A.L. utifrån sitt egna perspektiv trodde kungen var självmordsbenägen då 

han utsatte sig för sådana här risker.71 Man kan dock hävda att det snarare handlade om att 

kungen ville utmana det fatalistiska tankesätt som han, likt många andra, var präglad utav vid 

den här tiden. Hade det enligt fatalismens tankesätt varit förutbestämt att kungen vid denna 

tidpunkt skulle bli träffad hade det således skett. Därav eftersträvade möjligtvis kungen här att 

se om Gud var med honom eller inte. 

     A.L. hade sedan tidigare erfarenhet av vikten i att hålla sitt befäl vid liv och i god hälsa. 

Under sin marsch mot Mitau tidigare i kriget stred han mot en känd anförare vid namn 

Kirkillo, som var en till åldern men erfaren officer under kung Sobiewskis styre. Kirkillo hade, 

enligt A.L., med enkelhet kunnat göra det då aktuella anfallet väldigt svårt för de svenska 

trupperna. Dock dog Kirkillo tidigt i striden vilket fick dennes trupper att tappa modet och 

snart ge upp, till A.L.:s glädje.72 Av denna anledning kan man hävda att A.L. hade belägg för 

att vädja om försiktighet från kungens sida. 

     Kungen valde senare att återigen sätta ödet på prov vilket resulterade att han ådrog sig den 

skada i foten som under Poltava-striden tvingade honom att åka omkring på en hästbår.73 

     Att A.L. såg kungen som en stor ledare och förebild går inte att ta miste på. Han själv, likt 

många andra, såg kungen som en inspirationskälla och använde detta bland annat under slaget 

vid Poltava för att väcka moralen hos infanteriet. Han bad då exempelvis alla att i Jesu namn 

stå upp och strida för sin konung och inte svika honom då han var hos dem. De gav till slut 

med sig och lovade att strida om de fick se kungen. Tursamt nog dök kungen strax därpå upp, 

ridandes på en hästrygg med sin ymnigt blödande fot vilandes på hästhalsen. Vid åsynen av 

A.L. sken kungen upp och i vänlig ton frågande konstaterade att generalen fortfarande levde.74  

     Utifrån A.L.:s skildring kan man se att kungen var viktig inte bara för honom själv utan 

även för de övriga soldaterna. För dem var kungen en stor källa till motivation och bara åsynen 

av kungen räckte för deras del. För A.L.:s del var kungen viktig även som person då det fanns 
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en form av vänskap mellan dem. Utöver denna vänskap var A.L.:s plikttrogenhet talande då 

han in i det sista värnade om kungens välmående och framgång. Detta blir tydligt efter slaget 

då han vädjade till kungen att rädda sig själv och därigenom skänka dem en liten mängd hopp 

inför framtiden. Han uttryckte det på följande vis: 

[…] för en ort wij inkomme äro, kommer fienden här på oss, så är intet annat än att wij 

antingen blifwa krigzfångar eller massacrerade, iag beder Eders Maj:t för Jesu namn skull, 

söken då Salvera eder egen höga person, så blifwer oss ändock något hopp öfrigit.75 

Trots dessa ord krävdes det en hel del övertalning för att kungen så småningom skulle gå med 

på att lämna sina trupper och rädda sig själv, förmodligen på grund av den pliktskyldighet som 

kungen själv kände. Man kom dock fram till att det var det enda alternativet istället för att 

lämna över kungen i fiendens händer.76 

 

Sammanfattningsvis bör A.L.:s relation till kungen poängteras, hur denna varierade samt hur 

den påverkade A.L.:s sinnesstämning. Trots de svåra stunder A.L. ställdes inför var han dock 

ständigt mån om att framställas som lojal och ärlig inför kungen. Hans syn på kungen var 

ständigt positiv och det går inte att ta miste på att han såg Karl XII som en stor ledare. Det är 

även värt att notera den fatalistiska tendens som A.L. bevittnade hos kungen, då den är en 

tydlig referens till den föreliggande teorin. 

 

Axel Gyllenkrook  

 

Gyllenkrook (fortsättningsvis G.) var, likt A.L., i största möjliga mån obrottsligt lojal mot sin 

konung och följde de order han tilldelades även om han i flera fall inte var överens med kungen 

själv.77 I flera pressade fall ifrågasattes G.:s lojalitet av olika parter då han blandade sig i och 

ifrågasatte kungens planer. Förslagsvis gav fältmarskalk Lagercrona G. ett tillrättavisande när 

han ansåg att G. besvärade kungen i onödan. G. svarade då i förskräckelse och tårar att han 

aldrig skulle önska kungen något ont eller ville motarbeta dennes planer.78 Trots 

ifrågasättanden som dessa stod G. fast vid kungens sida även när armémentaliteten 

förändrades till det sämre. 

     Som det kommer visas hade även G., likt A.L., en personlig relation till kungen vilket 

innebär att han projicerar en annorlunda bild av kungen än vad de andra karolinerna gör. 

Denna bild som beskrivs är i mångt och mycket tudelad i den mening att kungen hade, 

samtidigt som han påvisade en tydlig krigsstrategisk kunskap och i vissa fall obarmhärtig sida, 

ändå en humanistisk sådan. Denna humanistiska sida synliggörs i G.:s beskrivningar av den 

personliga kontakten med kungen alltmedan den obarmhärtiga synliggörs i de order som G. 

fullföljde. Följande kommer tillfällen redovisas där kungen visade tendenser till obarmhärtiga 

beslut samt hur hans hybris blev extra tydlig. Detta är tillfällen då G. tydligt tog avstånd från 

kungens beslut och ifrågasatte hans omdöme. Först efter detta kommer kungens humanistiska 

egenskaper lyftas. 
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En första order av ovanstående karaktär förekom relativt tidigt under kriget, nämligen i 

oktober år 1702. G. beordrade då ta sig till staden Woinitza och inkassera den skatt som inte 

hade betalts. Då generalmajor Steenbock inte hade tagit emot någon betalning från stadens 

borgmästare fick nu G. fria tyglar av kungen att plundra staden och sedan bränna den. Detta 

skedde med att G. lät sina 500 man i omgångar gå in och plundra i staden för att sedan med 

hjälp av 50 granatkastande soldater sätta den i lågor.79  

     Långt senare i krigets skede, i början av år 1708 (datum oklart), hade kungen börjat blicka 

mot Moskva och planerade att marschera i dess riktning. G. med flera var tydligt skeptiska till 

denna plan vilket de vid flera tillfällen påpekade för kungen. Detta berodde på att armén hade 

lidit under en längre tid och var försvagade samt att det sågs som rent dårskap att tränga så 

långt in i fiendeland. G. befarade således att fienden kunde orsaka mer skada vid ett eventuellt 

anfall än vad man trodde. Kungen själv var dock fortfarande vid gott mod och stod fast vid 

sina planer. Han var övertygad om att Sverige inte hade något att frukta och att de snarare 

skulle taga tillfället i akt och fortsätta medan lyckan stod dem bi. Han tydliggjorde att det inte 

skulle visas någon nåd och80 ”om de [fienden] ej bränna sitt eget land, så skall jag göra det”.81  

     Därefter samlades G. med general A.L., sekreterare Feiff och Hylten och återigen 

fördömde företaget mot Moskva. Man var övertygad om att den planen skulle, på grund av 

dåligt omdöme, bringa mer olycka än framgång. G. föreslog därför inför herrarna alternativa 

tillvägagångssätt som kunde göra Moskvaplanen mindre dumdristig. Detta var enligt honom 

ett måste eftersom kungen själv inte skulle ändra sitt beslut.82 

     Ett ytterligare exempel på likande beslutsamhet och möjligen dåligt omdöme förekom vid 

stormningen av Wiprick den 6 januari år 1709. Kungen tog då G. till sig i generalmajor 

Stackelbergs och överste Ziegroths närvaro och frågade honom om synpunkter på 

anfallsplanen. G. var, på grund av en tidigare reprimand, försiktig med att tala alltför öppet 

inför kungen men nämnde till slut stormstegarna och att dessa var alldeles för dåligt 

beskyddade. Eftersom kungen var övertygad om att stormningen förväntades vara överstökad 

tidigt och att det inte ens var värt att kalla aktionen för belägring tog han G.:s ord på föga 

allvar.83 Kungen hävdade att soldaterna och stormstegarna inte behövde ytterligare beskydd 

eftersom ”[…] ty jag skall med styckena låta hålla vallen så ren, att fienden skall ej töras titta 

upp”.84  

     Dock blev stormningens utfall värsta tänkbara. Av alla stormstegar nådde endast två fram 

till muren då resten med soldater blev nerskjutna. I anfallet mistes över tusen man och ännu 

fler sårades. Detta bemöttes av kungen genom att han lät sända en officer till kommendanten 

av Wiprick och klargjorde att ingen skulle skonas om de inte ögonblickligen gav upp och lät 

sig bli krigsfångar.85 På detta svarade kommendanten ”om H. M. [Hans Majestät] hade låtit 

tillbjuda dem den nåden i begynnelsen, så hade de straxt submitterat sig, och nu gärna 

emottaga den nåd och bli dess fångar”.86 Den stora förlusten hade således kunnat undvikas 
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om kungen endast hade övervägt ett fredligt tillvägagångssätt. Dock blev istället utfallet som 

nämnts vilket också kom att påverka kungen senare. Detta kommer redogöras för så 

småningom. 

     Den hybris och ärelystnad som kungen kände fanns tydligt närvarande både vid Wiprick 

samt tiden innan striden vid Poltava. G. förklarade då för kungen att omständigheterna inte 

var de bästa och att ett anfall inte var lämpligt.87 Som det har skett tidigare tog kungen inte 

mycket notis av G.:s ord utan sade snarare med ett leende att ”Vi måste göra det som 

extraordinairt är, så ha vi beröm och gloire däraf”.88 På grund av detta agerande är det tydligt 

att kungen inte gjorde en fullständig bedömning av situationen utan snarare endast fokuserade 

på det slutgiltiga målet och berömmelsen.  

     Av dess ovannämnda exempel kan man konstatera att kungen i vissa fall hade ett bristande 

omdöme, vilket G. med flera uppmärksammade och tog avstånd ifrån. Dock var samtliga så 

trogna till kungen att de fortsatte följa honom.     

     Den humanistiska sidan av kungen kom snarare till uttryck när G. var i sällskap med 

kungen antingen själv eller i möten med andra officerare. När exempelvis kungen befann sig i 

Saxen och i enrum med G. önskade G. sammanställa ordentliga kartor över Saxen, Polen och 

Ryssland samt specialkartor över Lifland, Pleskowska och Ingermanland, där man misstänkte 

att Petersburg låg. Detta välkomnades av kungen och när dessa stod färdiga berömde han G.89 

med följande ord: ”När Fortifications Contoiret får en gång se edra chartor, så lära de blifva 

snyllade och dem admirera”.90 Kungen var således i sådana här lägen inte bara resonlig och 

tillmötesgående utan även mån om att berömma för gott arbete. 

     Kungen uppskattade även uppriktiga åsikter vilket förekom alltjämt vid möten i fråga om 

strategier.91 Mötet innan stormningen vid Wiprick var bara ett av flera exempel.  

     Efter striden vid Wiprick skedde en tillfällig förändring i kungens mentalitet och han var 

mycket nedstämd på grund av stridens utfall. Här visar dock G. att förtroendet för kungen 

fortfarande fanns och man var övertygad om att kungen hade tagit lärdom av sitt agerande 

vilket dock, som det beskrivits ovan, var ett misstag.92 Som det nämnts i den föreliggande 

teorin hölls inte kungen personligt ansvarig för skeendens utfall. Händelsen vid Wiprick är ett 

tydligt exempel på detta.   

     Kungens agerande kan möjligtvis anses vara förkastligt stundvis och G.:s ord framställer 

honom ibland som rent av självisk. Värt att nämna är att så var inte fallet. Kungen visade 

stundvis både sorg och glädje. Ett exempel på det tidigare har redan nämnts samt att det fanns 

andra stunder då kungen var orolig och behövde stöttning.93 Vid andra tillfällen visade kungen 

uppriktig glädje och tyckte även om att skoja med sina officerare. Återigen är mötet innan 

slaget vid Wiprick aktuellt där G. sedan innan har konverserat med general Lagercrona 

angående soldaters lojalitet för sin kung. Lagercrona ansåg att det var en skillnad mellan en 

rysk och en svensk i detta avseende medan G. snarare ansåg att det inte spelade någon roll 

vems sida man står på. Som tjänare skall man alltid följa sin herre och bör inte bli bestraffad 

av denne på grund utav det. Kungen blev på något sätt varse om dessa ord och som en 
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humoristisk pik mot G. tog han på mötet till sång där han sjöng att Wipricks kommendant 

skulle hängas.94   

     Det finns således tydliga mänskliga drag hos kungen, enligt G.:s redogörelse, som lyser 

igenom den krigiska bild som finns om honom. Även om kungen i mångt och mycket gav 

sken av att vara en hård och krigisk kung fanns det även stunder där han inte var annat än 

mänsklig. 

 

Sammanfattningsvis kan G.:s bild av kungen ses som tämligen skeptisk. Han visar flera 

exempel på bristande omdöme hos kungen, hur han själv tar avstånd från ett flertal beslut och 

att kungen stundvis uppvisar ett förkastligt agerande. Dock ska fortfarande den humanistiska 

bilden av kungen poängteras då det är den som verkar hålla G.:s tro på kungen vid liv och att 

han fortfarande hyser stor respekt för honom. Bilden av kungen är således minst sagt tudelad 

i G.:s fall. 

 

Joachim Lyth 

 

Bilden av kungen som Lyth (fortsättningsvis J.L.) förmedlar är framförallt baserade på tillfällen 

relaterade till strid. Det handlar exempelvis då om när kungen red ut med kavalleriet och slog 

tillbaka fienden eller att han var den förste att rida ut och leda trupperna när samman-

drabbningar nalkades.95  

     Han nämner krigsstrategiska beslut som kungen tog och man kan utläsa att han litade på 

kungens omdöme. Detta blir ironiskt nog tydligt efter förlusten vid Poltava där han inte lade 

någon vidare skuld eller värdering över kungens handlande. Istället bedyrade han kungens 

mod som trots sin skada befann sig på slagfältet och ledde sina trupper.96 

     J.L. träffade kungen personligen för första gången relativt tidigt i sin tjänstgöring. Han blev 

då tillfrågad i vilket regemente han helst önskade tjäna. Då J.L. önskade under västman-

länningarna blev han detta beviljad. Han bad sedan kungen att ödmjukast komma ihåg honom, 

vilket kungen lovade.97  

     Man kan anta att det är delvis av denna anledning som J.L. hyste tämligen höga tankar om 

kungen. Utefter hans inledande ord i källmaterialet verkade J.L. ha en allmän hög tro sedan 

innan, vilket förmodligen endast bekräftades under tjänstgöringen där han verkade se kungen 

som en förebild.98 

     Detta är dock inte svårt att förstå då kungen tycktes ha ett relativt jordnära förhållningsätt 

gentemot de vanliga soldaterna. Detta exemplifieras enligt J.L.:s utsago den 14 mars år 1704 

när kungen ensam, sent på kvällen ankom till staden Schöneck och kom ridandes upp för 

vallen. Den för stunden tjänstgörande vaktposten lade då märke till kungen men visste inte att 

det var han och anropade således denna till synes ensamma ryttare att uppge sitt namn. Då 

kungen inte svarade på tre tilltal öppnade vakten som sig bör eld. Skottet missade lyckligtvis 
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kungen som dagen efter kallade till sig soldaten och istället för att ge en reprimand befordrade 

honom till korpral för sitt agerande.99 

     J.L.:s möte med kungen visar i viss mån dennes humanistiska sida och vilket engagemang 

kungen hängav till att bemöta sina soldater. Ett annat exempel på humanitet som J.L. nämner 

är när kungen den 28 januari, 1707, besökte Kemberg. Han mötte då den tyska befolkningen 

och talade till dem samt delade ut pengar till de fattiga (vilket J.L. hjälpte till med). Kungen 

visade upp sig i sin enkelhet, klädd i sin sedvanliga släta blå rock vilket bemöttes med förvåning 

av det tyska folket då de trodde att en kung alltid klädde sig storartat. När kungen sedan tog 

avsked skall många enligt J.L. ha gråtit öppet.100 

     Ett sista bevis på J.L.:s höga tankar om kungen visas när han blev varse om kungens 

bortgång, vilket dock inte sker förrän år 1719 när han fortfarande befann sig i fångenskap. 

Han beskriver då kungen som ”den allnådigaste Konung, vår segersamme anförare, vår fader 

och vårt försvar, den stridsbaraste Hjälten och Svea store Konung”.101 Vid denna nyhet 

drabbades både han och hans svenska medfångar av djup sorg och grät därav öppet samtidigt 

som de skall ha beklagat sig inför Gud.102 Det är med detta tydligt att J.L. minst sagt hyste en 

stor lojalitet gentemot kungen. 

 

Sammanfattningsvis kan den bild som J.L. förmedlar angående kungen ses som positiv. Han 

lyfter inga exempel på att kungen skulle ha några negativa sidor utan framhäver snarare hur 

jordnära och sympatisk han är. Att kungen är en förebild i J.L.:s ögon går inte att ta miste på.  

 

Alexander Dahlberg 

 

Dahlberg (fortsättningsvis D.) hade likt J.L. relativt lite kontakt med kungen under sin 

tjänstgörande tid. Detta innebär däremot inte att han inte såg upp till kungen, snarare tvärtom. 

Vid det enstaka tillfälle som de hade personligt kontakt, när armén stod still vid Desna-

strömmen i november år 1708, visade sig kungen att inte bara vara intresserad av D.:s order 

utan även av honom själv. De började därför vid detta tillfälle att prata och lärde under loppet 

av några timmar flyktigt känna varandra. D. blev av detta möte exalterad och vägrade bland 

annat gå och vila inför det stundande slaget trots att kungen beordrade det. Det märks av D.:s 

ord att kungen uppskattade denna gest och leendes bad honom att lugnt vila, då han några 

order inte skulle få förrän det var dags.103 

     Vid tid för avmarsch sprang D. i sin förvirring återigen på kungen och frågade vart han 

skulle ta vägen. Kungen tog återigen leendes D. under sina vingar och bad han följa med 

honom och hans svit över strömmen då han ville fortsatt tala med honom.104  

     När de kommit över skildes de till slut åt och D. kom härefter aldrig att träffa kungen 

personligen igen. Trots detta kan man se att D. hädanefter hyste en tydlig respekt för kungen. 

Detta märks bland annat när D. redogör för det långt senare skeendet i Fredrikshald där han 
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beskriver att expeditionen fick ett olycksaligt slut i samband med kungens död. D. beskriver 

då detta med ”et blödande hjerta och tårefulla ögon”.105    

 

Sammanfattning ges även i D.:s fall en uteslutande positiv bild av kungen. Återigen visas inga 

tendenser att kungen skulle haft några negativa sidor. 

 

Sven Agrell 

 

Under sin tid i den svenska armén hade Agrell (fortsättningsvis A.) i ringa grad kontakt med 

kungen och hans uppfattning om denne är således diffus. Kort efter sin inskrivning besökte 

A. i maj år 1707 det kungliga högkvarteret i Alte-Ranstadt och råkade då av en slump få syn på 

kungen men talade dessvärre inte med honom. Trots detta betraktade sig A. som tacksam då 

han hade fått se kungen i egen hög person.106 

     Nästa tillfälle A. kom i kontakt med kungen var inte förrän i april år 1709 i samband med 

hans examen i teologi. Han hamnade då efter en predikan av en slump tillsammans med sin 

kollega herr Wetterman i samma sällskap som kungen i dennes tillfälliga bostad. Dock talas de 

återigen inte vid.107 

     Ett indirekt möte skedde senare i juli år 1709 under marschen till Turkiet. A. hade då lyckan 

att finna en källa med drickbart vatten som sedan kungen drack av. Under samma marsch, i 

slutet av oktober, ombads A. av kungen att hålla en gudstjänst på tyska. Även om A. inte var 

väl förtrogen med det tyska språket ville han samtidigt inte göra kungen besviken och utförde 

således gudstjänsten.108 Efter detta träffades inte A. och kungen mera då A. reste vidare och 

tog tjänst i Konstantinopel. Trots dessa få möten kan man utläsa att A., likt de flesta, 

respekterade kungen djupt. 

 

Sammanfattningsvis är den bild av kungen som A. förmedlar positiv men tunn. De hade som 

visats föga kontakt under krigets gång.  

 

Johan Hultman  

 

Av tidigare nämnda skildringar ger ingen en så levande bild av kungen som Hultman 

(fortsättningsvis H.). Han återger en bild som i flera fall passar med den som J.L., A.L. och G. 

ger. Dessa fall är de tillfällen då kungen förslagsvis visade tydliga exempel på skicklighet inom 

krigsstrategi, sitt jordnära förhållningssätt gentemot sina soldater, sin gudfruktighet samt när 

han visade sin något dumdristiga sida.109 

     De erfarenheter som skiljer H. från övriga är de han berättar om när ingen annan eller få 

var i närvarande. De gånger kungen blev sjuk eller ådrog sig en skada var det oftast H. som 

tog hand om honom. När kungen den 17 juni år 1709, på sin födelsedag, blir skjuten i foten 

var det således H. som bar honom från hästryggen och in i tältet. Efter att fältskären sett över 
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kungens fot, där han bland annat tog ur en rad benflisor tillhörande de tre minsta tårna, led 

kungen av svår smärta. För att kunna utstå detta befallde kungen H. att berätta sagan om 

”Wästgiöte Kong Giötheriks 2:ne äkta söner, Prins Asmund och Kiättil”.110 

     H. svär i samband med denna händelse att kungen vid olika tillfällen tyckte om att lyssna 

på berättelser och dikter och att ingen skall komma och hävda motsatsen. Han nämner då 

även att kungen vid flera tillfällen ville höra ”Kong Roloffs Historia och Prins Gideons och 

Princessan Calistas Roman”.111 

     Under striden vid Poltava redogör H. för hur hårt kungen kämpade, vilket förstärker den 

positiva bild som H. skildrar. Vid ett tillfälle satt exempelvis kungen på sin häst mitt på 

slagfältet och med värjan i handen kommenderandes. H. uppmärksammade då hur kungens 

bandage kring foten hade gått upp och släpade i orenligheterna. Han sprang då fram och 

torkade av blodet med sitt armkläde och band upp foten på nytt. Kungen tog enligt H. endast 

en paus under slaget vilket var när han på nytt tvingades se över foten. Han bad då samtidigt 

H. att hämta honom mat och dryck. Efter detta satte sig kungen uppå en vagn och åkte ut i 

striden igen.112 

     Utifrån vad H. beskriver om kungen kan man se antydningar till att han trodde att kungen 

var Guds utvalde. H. framhäver inte bara sin egen fatalistiska tro på Gud utan även på kungen 

själv. Detta exemplifieras när H. sade följande: 

Ja, visserligen var det Gud, som beskyddade den Sahl. Konungen ifrån de många Stycke-kulor, 

som flögo kringom H. M:ts Bhår, hvilka drabbade dem, som före, efter och kring Bhåren 

voro, tagandes kuhlorne bort min hästs rygg och mina kläder, ja, jag blef öfver alt med blod 

sprutad af döendes, dock gaf Gud mig friskt mod, ty jag såg icke utan hiertans rörelse, huru 

oförfäradt H. M. commenderade, tagandes Gud mig fri för de mångtusende fiendes kuhlor 

[…].113 

Ett ytterligare exempel på ovannämnda sker i samband med drabbningen vid Bender år 1713. 

Kungen hade då tagit skydd inne i det kungliga palatset men tvingades på grund av den 

tilltagande branden att ta sig ut.114 När kungen då blev omringad av fiender och ivrigt fäktades 

uttryckte sig H. på följande sätt: 

Och då jag såg Turkarne svärma kring H.M. tänkte iag vid mig sielf: Tu skall icke komma tin 

hand vid Herrans smorda.115  

Trots denna bild av kungen som H. visar poängterar han även kungens i somliga fall 

barmhärtiga men också grymma sida. Vid ett specifikt tillfälle avlöser dessa sidorna av kungen 

varandra. Detta skedde i slutet av år 1707 när kungen med armé befann sig i närheten av 

Masuren och ställdes inför vad som kan liknas med en gerillaarmé av 5 000 bönder. Kungen 

stötte då under en rekognoseringsrunda på en ensam preussisk bonde. Bonden bad vid åsynen 

av kungen om nåd vilket han gavs samt att han bjöds på mat och dricka. Det visade sig att 

bonden råkade veta vart bondearmén uppehöll sig och därefter visade kungen. Dagen efter 
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bröt armén upp och anföll bönernas läger. När kungen senare träffade ett antal fångar från 

bondearmén och fick utstå en rad hotelser beordrade han lugnt att få fången skjuten. Den 

hjälpsamma bonden blev efter detta belönad och eskorterad hem.116 Här får man bevis på 

kungens slughet och skicklighet i den mening att han utnyttjade bondens rädsla för att komma 

åt dennes information. I H.:s ögon var kungen här nådig även om han samtidigt visade vad 

han var kapabel till.  

     Man kan hävda att H. minst sagt hade en partisk syn på kungen. Detta exemplifieras vid 

ett vid ett tillfälle under tiden i Turkiet. H. uttryckte sig på följande sätt: 

[…] så kan iag dock icke oförmält lämna, huruledes H. M. under alt detta drog en faderlig 

omsorg för dess Rikes välgång, gaf sig ingen roo, hvarken natt eller dag, utan, fastän han 

sängliggande var, expedierade han lika fullt alt det, som igenom de ankomne Ambassadeurer 

och Sändebud var att uträtta, icke förigätandes, att framför alt annat fijra bön och 

predikningar, så att en människia utaf alt detta ej annat giöra kunde, än uppväckas till en 

obeskrifelig glädje och fägnad […].117 

Efter detta betonar även H. hur väl kungen kom överens med djur och att dessa verkade känna 

en kärlek till honom. Han baserar detta på att djur brukade följa efter kungen samt att dennes 

häst, Brandklipparen, brukade bryta sig loss i stallet och leta upp kungen för att få vara hos 

honom.118 Denna allsmäktiga bild av kungen upprätthåller H. genom större delen av 

materialet. 

 

Sammanfattningsvis är H.:s uppfattning av kungen i mångt och mycket positiv och lojaliteten 

från H.:s sida var påtaglig. Han påvisade en uppfattning kring kungen som liknade övriga 

dagboksförfattares men tydliggjorde i större omfattning den fatalistiska synen att kungen var 

Guds utvalde, vilket är värt att poängtera. Detta synliggjordes i de fall han nämnde Guds 

beskydd och vad som kan liknas med djurs förkärlek till kungen. I övrigt ska inte den jordnära 

bilden av kungen och hans intresse för berättelser försummas då det var en sida av kungen 

som inte visats tidigare. 

 

Delkapitelssammanfattning  

 

De uppfattningar och åsikter som återges angående kungen kan nu sammanfattas som 

varierande. Det har visats att alla dagboksförfattare hade åtminstone en viss positiv bild av 

kungen men att det även förekom somliga skeptiska åsikter, främst hos G.. I H.:s och A.L.:s 

fall framhävs även den fatalistiska synen samtidigt som lojalitetsaspekten var mer synlig hos 

de övriga. Här kan en hänvisning till uppsatsens teoretiska förankring vara på sin plats då det 

där nämndes att lojalitetsaspekten förmodades vara mer närvarande än den fatalistiska 

gudsbilden. 
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Uppfattningar och åsikter gällande det stora nordiska kriget 

 

Vi skiftar nu perspektiv över till uppfattningar beträffande kriget i helhet. Det ska här nämnas 

att det återigen rekommenderas att återkoppla till uppsatsens teoretiska avsnitt då den 

fatalistiska tendensen förväntas vara mer närvarande i denna del. 

 

Adam Lewenhaupt  

 

En första uppfattning A.L. nämner gällande kriget i allmänhet var de ogynnsamma för-

hållanden som soldaterna fick utstå samt hur dessa skiljde sig mellan regementena. Alltmedan 

de äldre regementena förslagsvis hade gott utrustade soldater med bra kläder fick de nyare 

infanteriregementena nöja sig med tunna Waldemars-rockar att skyla sig med om nätterna. 

Detta innebar att de nya var mer utsatta än de äldre och i kombination med dåligt, kalkaktigt 

vatten spreds snart sjukdomar i lägren. De nya hade även inga bäddar att sova på vilket innebar 

att de fick sova på marken.119 Det var således svårt att fördriva smittor när soldaterna ständigt 

befann sig i dessa förhållanden. 

     Denna orättvisa förekom även i samband med vilka boenden som tilldelades vilka. A.L.:s 

män, inklusive han själv, fick bo betydligt sämre och trängre än vad andra befäl fick.120 Detta 

var dock i ett tidigt stadie i kriget när A.L. än inte hade fått sin generaltitel. 

     Förutom problem och dispyter inom den egna armén beskriver A.L. något som te sig vara 

en viss ömsesidig respekt mellan de olika sidorna i kriget. Detta exemplifieras vid ett tillfälle 

när man marscherade över ett bergspass och stötte på litauiska trupper. De båda sidornas 

trupper ställde upp sig mot varandra utan att någon anföll. A.L. nämner att varken de eller 

han hade viljan att anfalla och istället beordrade han att göra höger om och fortsätta marschen, 

vilket de litauiska trupperna tillät.121 Denna ovilja att strida grundade sig dock sannolikt delvis 

också i de ogynnsamma förhållandena som rådde i passet då det var både kallt och dåligt med 

proviant. 

     Då A.L. var en stark förespråkare av lojalitet och pliktkänsla är det inte märkligt att han 

ofta nämner sin strävan att uppfylla kungens vilja. Han passar även på att nämna olika typer 

av bestraffningar som den kungliga armén använde sig av för att avråda soldater till olydnad. 

Ett par exempel han nämner är då brännande och användande av tumskruvar.122 

     Den mest centrala inverkan på kriget som A.L. vid flera tillfällen kommer tillbaka till är 

den redan nämnda fatalistiska synen. Den blir tydligt uppmärksammad när A.L. för första 

gången nämner den paroll som kungen valt inför kriget.123 Han uttryckte det då på följande 

sätt: 

[…] Gafs therföre wår nådigaste Konungs lösen, MED GUDS HIÄLP, uth, och gemene 

Soldaterne encouragerades som redan modige nog woro, så att när the lösen hörde, uthi 

största frimodighet swarade: ja med Gudz hiälp ska wij slå dem.124 
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Man kan utifrån materialet utläsa att A.L. själv var övertygad om att Gud var direkt inblandad 

i kriget på en rad olika sätt. Han nämner exempelvis flertalet strider där han anser att Gud 

måste haft inverkan då det gick så bra för den svenska armén.125 

     Denna fatalistiska tro upprätthålls till synes genom att vara tämligen selektiv med vad man 

anser är Guds verk. A.L. var sällan sen med att påpeka Guds gudomliga inverkan vid tillfällen 

när han själv och trupperna hade klarat sig ifrån fienden eller gått segrande ur en strid men 

han dristar sig inte till att säga detsamma när det gick dåligt för dem, detta sker långt senare.126  

     Så småningom stötte A.L. och svenskarna på allt större motstånd vilket således fick dem 

att börja ifrågasätta Guds nådighet och om hen hade övergivit dem. Detta sker första gången 

i samband med slaget vid Lesna där A.L. miste ett stort antal män samt det bagage som skulle 

understödja kungens huvudarmé. Han nämner då att de hade dragit på sig syndens straff.127 

Dock är inte A.L.:s misstro långvarig då han i slagets efterdyningar återigen ansåg att det var 

tack vare Gud, och den väg hen visade, som var orsaken till att de kom undan fienden.128 

     Innan slaget vid Lesna hade A.L. inte berört Guds onåd vid ett enda tillfälle. Under samma 

tidsperiod var han dock noggrann med att redogöra för alla bönestunder som utfördes med 

syftet att upprätthålla Guds nåd. Efter slaget vid Lesna verkar dessa bönestunder inte 

förekomma i samma utsträckning.129 Detta är dock förmodligen inte fallet utan förklaringen 

ligger sannolikt i att A.L. vid tiden för författandet av sin text prioriterade annat stoff. 

     Ett andra och mer konkret exempel på vad A.L. ansåg var Guds bestraffning skedde innan 

slaget vid Poltava. Vid en aktion mot fienden märkte A.L. att deras musköteld var verknings-

löst och att skotten föll till marken inom trettio steg avstånd. Han var medveten om att det 

berodde på att krutet var dåligt men anledningen till att krutet var just dåligt ansåg han var ett 

tecken från Gud. Efter Poltava lade A.L. den slutgiltiga skulden på Gud och dennes straff.130 

     A.L. verkar inte vara präglad av det fatalistiska synsättet i den mening att han trodde att 

allting är förutbestämt. Han är likafullt övertygad om att Gud har den fysiska makten att 

påverka det som händer, vilket i en viss mening skulle kunna innebära att livet faktiskt är 

predestinerat beroende på vad Guds vilja är. 

     Uppfattningar gällande kriget i övrigt, exempelvis tankar kring vilket syfte kriget hade med 

mera är inget som A.L. behandlar i sitt verk. Fokus låg snarare på att redogöra för vad som 

hände. Han uppvisar dock vissa negativa tendenser gentemot kriget. Detta visas första gången 

med att A.L. nämner att han längtat hem och att han inte verkade trivas på grund av de tidigare 

nämnda förhållandena samt dispyter med andra befäl.  A.L. lärde sig även tidigt att anamma 

ett försiktigt förhållningssätt, något som han skulle få kritik för senare. Han var inte lika ivrig 

till handling som exempelvis kungen var, vilket exemplifieras genom händelsen i Wiprick. A.L. 

hävdade här att han inte kände till kungens planer angående Wiprick och kunde således inte 

stå till svars för dess utgång. Istället fann A.L. fördelar i att lösa konflikter på fredligt vis och 

bli vän med fienden snarare än att blint gå lös på dem. Denna åsikt var dock inte omtyckt hos 

alla och A.L. insåg även själv att detta förhållningssätt inte var applicerbart i alla lägen.131 
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Sammanfattningsvis nämner A.L ett flertal punkter angående kriget som är värda att lägga på 

minnet. Den första är de ogynnsamma och orättvisa förhållanden som förekom inom den 

egna armén. Trots att det är krig skulle man kunna förvänta sig att det skulle finnas en 

solidaritet bland de egna leden. A.L. visar dock att så inte är fallet, vilket i sig är en intressant 

aspekt. Utöver detta understryker A.L. i detta avsnitt Guds inverkan och bestraffningar för att 

inte glömma den starkt religiöst kopplade parollen Med Guds Hjälp, som för övrigt har varit 

inspiration till den föreliggande uppsatsens titel. Det nämns i detta avsnitt A.L.:s försiktiga 

förhållningssätt som försatte honom i diverse ogynnsamma situationer.  

 

Axel Gyllenkrook  

 

Det nämns utifrån G.:s anteckningar tämligen få uppfattningar beträffande kriget i allmänhet. 

Istället ligger den största fokusen på lojalitets- och pliktaspekten, åtminstone i G.:s fall. Vid 

flera tillfällen misstyckte han mot kungens order men följde dem likväl utan vidare 

invändningar. Inte ens när ordern innebar att plundra, som det exemplifieras under föregående 

rubrik, eller att bränna byar och döda manskap lades någon vidare värdering. Det handlar 

snarare om att bevisa sin lojalitet hos kungen, både inför sig själv och andra. Detta blev i G.:s 

fall tydligt vid två specifika tillfällen. Det första skedde när han hade utarbetat en noggrann 

och detaljrik aktionsplan för arméns frammarsch genom Polen till Pleskow.132 Han uttryckte 

sig då på följande vis: 

Af detta ofvannämnda och följande relationer lär vhar och en kunna se och döma, det min 

åstundan alltid har varit att bringa H. M. till den billiga och raisonabla dessein att gå till Pleskow 

och fördrifva fienden ur sitt eget land, men aldrig så fördjupa sig i fiendens land, som skedt 

och jag aldrig rådt till, utan den sökt hindra.133  

I de fall där G. har tagit avstånd från kungens order har han tydligt poängterat detta samt att 

han i flera fall både har försökt få kungen på bättre tankar eller försökt påverka den aktuella 

planen åt det bättre.134 Det ligger således sanning i det som han beskriver i citatet.  

     Som konsekvens av att försöka påverka kungens beslut vände sig vid ett senare tillfälle G. 

till general Lagercrona och vill att denne skulle prata med kungen om att ändra sina planer. 

Lagercrona tillrättavisade då G. och frågade hur han understod sig att ifrågasätta kungens 

planer.135 Detta var det andra tillfället G. behöver bevisa sin lojalitet och oskuld vilket han 

beskrev på följande sätt: 

Jag svarade med ett förskräckt sinne och rinnande tårar af mina ögon : Bevare mig Gud, att 

jag skulle vara så troförgäten att ej ärkänna min aldra nådigaste Konung för min herre eller i 

någon måtto sätta mig emot dess desseiner, mindre göra honom någon svårighet i dess vilja.136  

Förutom lojalitets- och pliktaspekterna är även proviantfrågan ständigt förekommande. 

Oavsett skede i kriget var efterfrågan på proviant för både människor och djur lika prioriterad 
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och återkommer ofta.137 Dock finns det inte mycket att tillägga angående den aspekten 

angående generella uppfattningar om kriget utan den är snarare mer relevant under rubriken 

Förändrar av uppfattningar och moral under krigets skede och kommer således vidare beröras där. 

 

Sammanfattningsvis lägger G. i denna del vikt på att betona sin oskuldhet gentemot kungens 

misslyckade planer och lojaliteten gentemot honom. Han lägger ytterst lite värdering i vilka 

handlingar orderna resulterar i utan fokuserade på pliktskyldigheten och handlande utefter vad 

som ansågs bäst för riket. 

 

Joachim Lyth 

 

Likt G. lyfter J.L. relativt få tankar gällande kriget i helhet i sina anteckningar. Även här 

handlade det främst om att man som soldat skulle fullgöra sin plikt gentemot riket, oavsett 

vad detta innebar. J.L. förtäljer vid flera tillfällen kortfattat vad han upplevde, vilket exempelvis 

kan vara att de utkämpade strider där tusentals polacker fick sätta livet till eller att de plundrade 

lik.138 Vid dessa tillfällen läggs ingen värdering i vad det var de gjorde utan man var övertygad 

om att man handlade rätt.  

     J.L. som person tenderade att inte lägga någon värdering i några av sina handlingar. Istället 

förhöll han sig neutral i somliga lägen men betydligt mer kall och/eller stridslysten i andra. I 

lägen där han förslagsvis kom i kontakt med krigets offer behandlade han dem skonsamt 

genom att neutralt inte göra något för att hjälpa dem men inte heller något för att skada. När 

han dock stötte på styckade svenska soldater rörde han inte en min utan fortsatte istället med 

sitt. I de fall han berättar om nära strider med fienden undanhåller han heller inga detaljer för 

hur han expedierade fienden med ett hugg i hjärtat och sedan smädade liket.139 Av dessa 

exempel kan man konstatera att åtminstone J.L. ser relativt lätt på kriget.  

     Man kan utläsa tankar som vittnar om att han ansåg att det var en typ av befrielsekrig de 

var inblandade i och att Sverige kom med frihet och bättre tider.140 Detta kan utläsas av J.L.:s 

ord: 

Här fanns ock i staden en luthersk kyrka, som höllts vid makt, dock levde desse arma 

lutheraner i stor fruktan för katolikerne och utstodo mycken vedervärdighet av dem, som de 

för oss rätt med tårar beklagade, och voro mycket fattige, ty fienden, ryssen, allt deras goda 

borttagit hade. Så länge vi svenska stodo här i kvarter, betygade de ett stort hjärtans nöje, 

önskandes ofta, att vi aldrig måtte marschera därifrån, emedan de under den tiden vi där voro 

hade sin frihet och blevo obrydde; men över vår bortgång härifrån suckade de hjärteligen och 

gräto bitterligen, vartill de ock stor orsak hade.141  

I detta sammanhang synliggörs den starkt religiösa prägel som fanns hos många av de svenska 

soldaterna. Det är således inte otänkbart att fler än J.L. tänkte att de hjälpte snarare än skadade 

den inhemska befolkningen genom att de slogs mot dem som ansågs ha fel tro.142 Detta 
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förklarar även den inställning som fanns gentemot ryska trupper, då man istället för att skona 

specifikt ryska fångar istället valde att avrätta dem.143 

     I samband med den religiösa präglingen synliggörs även de fatalistiska tendenserna i J.L.:s 

anteckningar. Detta förekommer främst i sammanhang då han tackar Gud för dennes 

inverkan men även i samband med att han nämner den paroll (med Guds hjälp) som kungen 

befallt då den är direkt kopplad till Guds inblandning i kriget.144 

     I övrigt vittnar även J.L. om hur central lojalitetsaspekten var för armén. Detta kan utläsas 

delvis i samband med att den karolinska strategin med tillhörande disciplin nämns men även 

då J.L. berör hanterandet av desertörer och vilka konsekvenser de fick (hängning).145 

     En tydlig uppfattning angående kriget nämner inte J.L. förrän långt in i sin fångenskap, i 

september år 1721. Han nämner då kort att en fred äntligen är kommen.146 Han verkar således 

vid det här laget vara trött på kriget. 

 

Sammanfattningsvis är alltså J.L. främst fokuserad på att fullgöra sin plikt gentemot riket och 

lägger således inte heller någon värdering i vad detta innebär. Han lyfter dock en tanke om att 

kriget de utkämpar är ett befrielsekrig. Detta baseras dels på att han hävdar att svenskar 

kommer med frihet, dels att den ryska civilbefolkningen ska befrias från vad som ansågs vara 

fel tro, nämligen katolicismen. Även här nämns den utvalda parollen för att förtydliga Guds 

inverkan på kriget och det fatalistiska tankesättet är således närvarande även här. 

 

Alexander Dahlberg 

 

Den huvudsakliga anledningen till D.:s inträde i tjänst var hans ärelystnad efter en karriär inom 

det militära likt hans äldre bröder, som sedan tidigare hade tagit värvning och redan avancerat 

till löjtnanter och kaptener.147 Han nämner således endast personligt traditionsenliga motiv till 

sitt karriärsval och inte uttryckligen några nationella sådana, pliktskyldighet gentemot kronan 

förslagsvis. 

     Likt J.L. och A.L var han hårt präglad av sin gudsbild och han hävdar tidigt att man som 

krigsman inte kan lita på sitt individuella mod. Detta kom snarare från Gud och hen allena 

vilket innebar att det var där man skulle ha sin tilltro. Den fatalistiska synen återkommer 

således även i D.:s fall i den mening att han ansåg att Gud hade sin tilltro till de svenska 

trupperna och ledde dem till seger. D. framhäver även en religiöst grundad rättfärdigande syn 

på kriget, vilket även den påminner om J.L.:s med motivationen att Gud straffade den till 

synes trolösa fienden.148 

     D. visar även att han var extremt mån om att bibehålla sin tro. Sannolikt för att undvika 

Guds vrede och bestraffningar. Detta exemplifierades tydligt vid två tillfällen som båda 

innebär konvertering till katolicismen för D.:s del i samband med giftermål. Det första tillfället 

utspelades när D. fattade tycke för Panna Clara Costritska i samband med ett uppdrag med 

syftet att inkassera skatt från änkefrun Ädelhof. Trots sin kärlek till varandra tog D. starkt 
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avstånd från att konvertera och undkom då situationen genom att hävda att de skall uppta sin 

relation och giftermål när och om han kom tillbaka.149 I detta läge satte alltså D. sin tro före 

sin egen heder genom att fly från äktenskapet men således behålla sin religiositet.  

     Ett likande scenario utspelar sig vid ett senare skede, under D.:s fångenskap. Han har då 

blivit svårt misshandlad och blev omhändertagen av sin värd som hade en ogift brorsdotter 

vid namn Praskovia Fiederofna. D. fruktade här för sitt liv på grund av sina skador och sade, 

i vad som kan liknas med desperation, att han skulle göra vad än brorsdottern ville så länge 

hon tog hand om honom.150 Efter sitt tillfrisknande ångrade D. givetvis sina ord och uttryckte 

sig på följande sätt: 

Så glad som jag nu var öfver hälsans återvinnande, så bekymrad var jag öfver mit accord jag 

ingådt med min värdinna, hvilken ock icke underlät at påminna om fullgörandet. Jag var i 

tusende ångest och viste intet hvad jag skulle begynna. Jag önskade mig häldre döden än at 

lefva grek och försaka min lära. Skulle jag undvika själavårdan så måste jag sätta lifvet i fahra, 

som jag dock häldre utvalde[…].151 

Av denna anledning valde D. återigen att fly och satte sin heder i andra hand. Detta visar 

vikten inte bara i hans egen utan även i andra soldaters trosuppfattning samt vad man var villig 

att göra för att bibehålla sin tro.  

     D. visar dock en realistisk bild över religiositeten inom armén. Även om en stor del var 

gudfruktiga fanns det även de som bevisade motsatsen och ansågs, åtminstone enligt D., som 

ogudaktiga och obarmhärtiga. Han är en av få som uttryckligen nämner vissa handlingar inom 

armén samt tar avstånd ifrån dem. Detta visas dels återigen i och med synen på ryssarna och 

deras mindervärde och dels även på den behandling som civilbefolkningen kunde få utstå. 

Detta exemplifieras genom D.:s berättelse om den polska jordegumman där han stod upp för 

den gravida kvinnan som hans kollegor lämnade ute i kylan.152 

 

Sammanfattningsvis var den största drivkraften hos D. ärelystnad. Han ville likt sina bröder 

stiga i rang och gjorde därför vad som förväntades av honom. Dock var D. starkt influerad av 

sin tro och ansåg att en soldats mod inte kom från en själv utan från Gud. Den fatalistiska 

tendensen är således närvarande även här, även till den grad att D. väljer bort kärleken för att 

undkomma konvertering till katolicismen. Olikt de flesta övriga dagboksförfattarna nämner 

D. en realistisk bild av religiositeten och hävdar att den varierade mellan de tjänstgörande.   

 

Sven Agrell 

 

Likt de flesta såg A. kriget som en möjlighet till anställning och han försöker under en tid vid 

flera tillfällen hitta en ledig tjänst som fältpräst, vilket han fick först i februari år 1709. Trots 

yrkesvalet lade han ingen nämnbar värdering i de grymheter han bevittnade. När armén 

förslagsvis i november år 1708 ankom till Batturin möttes de av en nedbrunnen stad där 

civilbefolkningen av ryssarna hade låsts in i källare och sedan bränts till döds. Trots denna 

sannolikt traumatiserande syn nämner A. inte något vidare om det utan fortsätter redogöra 
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för marschen. Att den svenska armén i sin tur också satte städer i brand ifrågasätts inte heller 

ifrån A.:s sida.153 

     Gudsbilden är i A.:s fall närvarande och han nämner likt tidigare exempel bön och 

gudstjänster. Dock är den inte fullt lika särpräglad som tidigare skildringar. A. uppmärk-

sammade även skillnader i religiositeten, speciellt när han ankom till Turkiet, men förkastade 

inte denna annorlunda syn jämfört med tidigare fall.154  

     I övrigt redogör A. främst för de fall där armén led förluster såsom vid Wiprick, där han 

uppmärksammade den stora förlusten av officerare, samt vid Poltava där han lade märke till 

den dåliga kommunikationen mellan trupperna. Detta menar A. var en starkt bidragande 

faktor till utgången i kriget.155  

 

Sammanfattningsvis har A. ett liknande förhållningssätt gentemot kriget som övriga 

dagboksförfattare. Han lägger trots sitt yrke ingen större värdering i vilka handlingar kriget för 

med sig utan drivs snarare av längtan efter en anställning. Även han såg alltså kriget som en 

möjlighet till framgång. Olikt de andra nämner dock A. tydliga anledningar till varför slaget 

vid Poltava misslyckades. Utöver detta är gudsbilden närvarande även i A.:s fall. 

 

Johan Hultman 

 

H. är en av få som nämner en tydlig förklaring till varför kriget bröt ut från första början. Han 

beskriver det kortfattat och översiktligt inledningsvis som att riket var hotat och att det var på 

grund av Guds vrede som kungen blev tvungen att iklädd harnesk dra ut i ett 18 år långt och 

blodigt krig. Att Sverige och dess folk skulle ha ådragit sig Guds vrede hävdar H. beror på 

folkets så kallade orättrådigheter, det vill säga hor, mord, stöld, farande med falskheter, högmod 

med mera. Det är även i denna inledande text som H. nämner den tidigare berörda parollen 

Med Guds Hjälp vilket även poängterar den fatalism som präglade majoriteten av soldaterna.156 

     Tron på religiös inblandning i kriget har berörts tidigare men även i H.:s fall är den likafullt 

tydlig som talande. Han redogör ofta för de lägen där bön gavs, både perioden före slaget vid 

Poltava, tiden efter när kungen har flytt till Turkiet samt när de har kommit hem till Sverige 

igen. Utöver detta poängteras också vid flera tillfällen hur kungen och armén har Guds 

beskydd.157 

     Trots den strikta religiösa prägeln var H. själv tämligen neutral gentemot de grymheter som 

förekom i kriget. Det tidigare nämnda skedet i samband med bondearmén är ett exempel men 

även i de fall där plundring skedde öppet.158 Det verkar av H. som att detta beteende är 

vedertaget i krig och därav normalt. 

 

Sammanfattningsvis är H. den enda som ger en förklaring till varför kriget bröt ut från första 

början och han anser att det är på grund av Guds vrede. Han betonar även att kungen och de 
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svenska trupperna innehar Guds beskydd. Utöver detta ställer han sig neutral gentemot de 

grymma händelser som skede i kriget. 

 

Delkapitelssammanfattning 

 

Här synliggörs i stor omfattning hur central gudsbilden var för var och en av dagboks-

författarna. Somliga ansåg att den svenska armén stundvis var skyddade av Gud men att de 

stundvis även blev bestraffade. Det tydliggörs även att vissa av individerna hade underliggande 

motiv till sin tjänstgöring och hade förhoppningar om att göra karriär inom det militära. Hos 

ett par av individerna kan man utläsa vad de ansåg var förklaringen till kriget och varför det 

utkämpades, vilket var en central del i den frågeställning som låg till grund för detta delkapitel. 

Förändringar av uppfattningar och moral under krigets skede 

 

Slutligen intar vi ett förändringsperspektiv och undersöker hur uppfattningarna hos individ-

erna förändrades under krigets skede. 

 

Adam Lewenhaupt  

 

Trots de något negativa tankar som A.L. hade kring kriget var han i förhållandevis gott mod i 

början av sin tjänstgöring. Det gick bra för honom generellt sett och han var senare även 

hoppfull att kunna avancera i grad. Hans uppfattningar började så småningom, som 

konsekvens av befordran, att förändras. Alltefter att han blev mer involverad och deltog i 

rådsmöten med kungen blev A.L. även mer frispråkig. Detta visade sig när han i samtal med 

kungen behandlade förhållandena i Livland. A.L. nämnde då att han hade haft mer nytta av 

fursten Mikael Wisniowieckis trupper än Kasimir Sapiehas. Detta reagerade kungen starkt på 

och uttryckte argt att det var det sapihiska huset de skulle understödja. Efter detta ifrågasattes 

alla förslag från A.L.:s sida av kungen.159 

     När överste Stackelbergs förslag, att själv underhålla regementet, accepterades av kungen 

underminerades A.L.:s ställning ytterligare vilket påverkade hans sinnesstämning.160 

     Den höga moral som A.L. besatt tidigare i sin tjänst var vid det här laget rejält förminskad 

och inför slaget vid Lesna var den närmre obefintlig. Att Stackelberg valde att gå sin egen väg 

och ge ut egna order under stridens gång underlättade inte enligt A.L., som senare hävdade att 

striden hade gått annorlunda om Stackelberg istället hade vetat sin plats och följt order.161 Den 

negativa inställningen från A.L.:s sida grundade sig sannolikt även i att han trodde, som redan 

nämnts, att Gud straffade dem i Lesna-slaget. 

     Utöver nederlaget vid Lesna påverkades A.L.:s uppfattningar av konsekvenserna av den 

extrema köld som den svenska armén ställdes inför i december år 1708. Han vittnar då om en 

bedrövad sinnesstämning när han uppskattade antalet döda till fyra tusen man utöver 

ihjälfrusna hästar och kreatur.162 
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     Den värsta tiden under kriget, och i hela hans liv, var enligt A.L. tiden i Poltava. Han 

uttrycker inledningsvis det på följande sätt: 

Jag kan wäl säija att den förtreteligaste och melancholiskste tiden iag uthi alle mine dagar 

hafwer hafft, war den som iag wid och för Pultava tillbrachte, och war den för mig som en 

fullkomlig skiärseld här i werlden[…]163    

Denna sinnesstämning går även att tydligt utläsa utifrån A.L.:s beskrivning av den berörda 

tiden. Inte nog med att han var sjuk och fick utstå krampaktiga tarmbesvär klagade han över 

det höga priset på brännvin, som skulle dämpa besvären, att allt hans bagage försvann vid 

Lesna och slutligen att det var dåligt med proviant. Dock verkade den främsta anledningen till 

missnöjet snarare grunda sig i den ansträngda relationen till kungen och de övriga officerarna. 

Att A.L. var negativ gentemot företaget i allmänhet förbättrade inte heller denna relation. Till 

slut förlikade A.L. sig med tanken att tilltron till honom inte fanns, vilket visade sig under 

slaget vid Poltava där han till synes planlöst försökte vara till nytta trots att fältmarskalk 

Lagercrona behandlade honom illa.164 

     Tiden efter slaget beskriver A.L. som hopplöst. Kungen var bitter över slagets utgång och 

A.L. själv hade insett att de var fast och att det inte fanns någon möjlighet för hela armén att 

komma undan. Man kom således fram till att det enda rätta var att få kungen till att fly, vilket 

har behandlats i tidigare avsnitt.165 

     Inför kungens avfärd vittnar A.L. om en allmän hopplöshet i den svenska lägret. Männen 

hyste stor fruktan för de ryska trupperna som flyttade allt närmre. Ammunition och krut var 

vid det här laget en stor bristvara vilket innebar att de inte skulle kunna försvara sig. På grund 

av bristande befäl rådde en allmän oordning vilket A.L. nu fick ansvaret för att reda upp.166 

Detta visade sig vara en omöjlig situation och han beskrev följande skede: 

Uthi ett sådant tillstånd nu skulle iag emothtaga commendoet öfwer trupperne och hilepa till 

rätta, det som ingen utan Gud allena igenom under och mirakel giöra kunde; men mitt endaste 

hopp war, till att […] kunna simma med samptl. trupperna öfwer Worsklaströmmen […]. Jag 

gick därföre till Konungen, föreställandes confusionen och omöijeligheten således att komma 

öfwer Nipern. Hans Maj:t gaf mig parolen och frihet att befalla som iag hafwa wille […].167  

Efter att kungen slutligen gav sig av försvann den lilla mängd moral som fanns i lägret. Männen 

var fortsatt rädda och ingen utförde sina plikter eftersom det inte fanns befäl till att dirigera 

dem. Ingen verkade heller veta vem A.L. var då hans försök till engagemang tedde sig 

fruktlösa. Han lyckades dock samla den ringa mängd officerare som fanns tillgängliga och 

röstade för vad som skulle hända. Majoriteten talade då om att man inte vill strida och de som 

ville hade ytters få medel till det. Det var således på grund av detta som A.L. så småningom 

träffade fursten Menzcikow och förhandlade fram en kapitulation.168  

     Under sin fångenskap behandlades A.L. i mångt och mycket respektfullt utifrån 

kapitulationsavtalet. Man fick dock utstå förödmjukelsen vid triumftåget genom Moskva. Vid 
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detta tillfälle fick A.L. personligen träffa Peter I och dennes systrar. De utbytte artigheter och 

prinsessan Natalia berömde A.L. för sin prestation vid Lesna. I övrigt diskuterade de Poltava 

och vad utfallet kunnat blivit med mera. A.L. nämner att han gärna hade undvikit beröm då 

det inte bemöttes väl av de andra, Lagercrona specifikt.169 

     A.L. bibehöll ett relativt gott mod i fångenskapen då han kämpade för att bli utbytt mot en 

rysk general och således bli hemskickad. Detta blev dock inte fallet utan han blev kvar i 

fångenskapen tills han dog. Den generella stämningen under fångenskapen var mellan 

officerarna spänd och det förekom en hel del baktalande och planerande bakom varandras 

ryggar, vittnar A.L. om. Vad A.L. inte visste vid den här tiden var att kungen själv, nu hemma 

i Sverige, personligen emotsatte sig A.L.:s utbyte. Han ansåg efter att ha läst A.L.:s brev att 

kapitulationen var allena A.L.:s fel och inte omständigheterna kring de ovilliga soldaterna.170 

 

Sammanfattningsvis kan man se en tydlig förändring i A.L.:s fall. Han till en början positiv 

gentemot kriget men ändrar under krigets gång uppfattning alltefter att hans ställning 

undermineras. Han beskriver att tiden vid Poltava var den värsta han varit med om och han 

hävdar att han från första början ställde sig emot beslutet att vandra mot Moskva. Utöver detta 

vittnar om en allt tydligare hopplöshet hos soldaterna i samband med kapitulationen vid 

Perevolotjna. 

 

Axel Gyllenkrook  

 

Utifrån källmaterialet verkade G. under generellt lång tid vara hoppfull gentemot kriget, trots 

sina påpekanden angående kungens planer. Under de första krigsåren utsattes inte den svenska 

armén för några alltför stora påfrestningar och den höga moralen var således intakt.171 

     En förändring började på allvar bli synlig först under slutet av år 1707 när armén passerade 

Weichselströmmen. Man hade under en längre tid redan stött på bränd jord och erfarit mer 

frekventa sammandrabbningar med fienden men inga med allvarlig utgång.172  

     Kungen ville nu trycka på och avancera mot Grodno med armén vilket G. avrådde ifrån 

då vägen var både dålig och farlig. Trots detta beordrade kungen för avmarsch då han ansåg 

att fienden inte kunde skada dem. Under marschen stötte armén, som G. misstänkte, på 

motstånd. Fienden slogs tillbaka men kungen var här nära att bli träffad av en kula. Kungen 

beordrade då, som svar på detta anfall, det sista regementet i ledet att bränna alla byar och 

döda allt manskap som stöttes på.173  

     G. blev allt mer bekymrad över kungens plan att gå mot Moskva samtidigt som 

generalmajor Lagercrona snarare ansåg att de inte har något att frukta och att fienden var 

chanslös. G. var dock mer realistisk i sitt tänkande och misstänkte att fienden hade möjlighet 

att göra mer skada än vad kungen och Lagercrona trodde. Han baserade detta på att armén 

för det tillfället var väldigt utspridd och skulle inte kunna vara samlad ens inom tio dagar samt 
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att fienden var extremt ihärdig med sina anfall. G. berättade, tillsammans med greve Piper, om 

sina farhågor för kungen som endast log och förbisåg deras åsikter.174 

     Beslutet om att marschera mot Moskva var en central del för G.:s uppfattningar då han 

från första stund emotsatte sig denna plan och ansåg att det var extremt farligt och skulle 

endast leda till olycka för kungen och armén.175  

     Härefter kan man se en drastisk förändring i G.:s mentalitet och att han befarade det värsta. 

Han gav upp sina försök att övertala kungen och bestämde sig istället för att låta kungen göra 

som han ville men att han skulle göra sin plikt och det kungen bad om.176 

     Denna oro från G.:s sida fortsatte senare när marschen mot Wiprick (som har berörts 

tidigare) nalkades där den även blir extra tydlig. I kungens närvaro fick då G. vad om kan 

liknas med en panikångestattack och bröt ihop inför denne och fältmarskalk Piper.177 Han 

beskrev själv det hela på följande sätt: 

Under detta mitt arbete fick jag sådan hjärtängslan, att jag måste gå ur H. M:ts rum och af 

svett blef så våter, som jag legat i vattn. H. M. och fältmarskalken frågade mig, hvad mig feltes 

och hvarföre jag så ängslades. J. s., [Jag sade] att jag är så altererad och yr uti mitt hufvud, att 

jag icke vet sjelf, hvad jag gör. H. M. och fältmarskalken frågade orsaken, hvarföre jag var så 

ängslig. J. s. och bad H. M. för Guds skull ej illa upptaga den ängslan och fruktan, jag hafver 

öfver denna marche, att arméen förmedelst den extra ordinaire kölden lär råka i större olycka, 

än han härtills haft.178 

Det är här tydligt att G. ville kungen väl men att den påfrestande stress som kriget framkallade 

och de allt sämre förhållandena påverkade honom. Trots detta ändrade inte kungen sina planer 

utan fortsatte således marschen mot Wiprick.179  

     Denna psykiska press som G. kände kan man anta fortsatte, dels på grund av utgången vid 

Wiprick och dels på grund av att kungen konsekvent valde att inte lyssna på de råd som gavs. 

Detta märks alltmer ju närmre händelsen vid Poltava de närmade sig. G. ifrågasatte flera av 

kungens beslut, av flera goda anledningar, och rådde till försiktighet. Till slut gav han dock 

återigen upp sina övertalningsförsök. Det verkade nämligen som att det här florerade rykten 

om att Poltavaplanen var G.:s verk och att det var han som skulle ha fått kungen att gå mot 

Poltava. Detta tog han dock tydligt avstånd ifrån och kungjorde inför kungen att sådant inte 

var fallet utan snarare tvärtom. Detta erkände också kungen och säger att skulden endast var 

hans.180 

     Under slaget vid Poltava rådde oordning och mycket förvirring. Trots detta gjorde G. vad 

han kunde och beskriver inget angående brist på moral. Efter striden är dock läget annorlunda. 

Eftersom de inte visste vart de skulle vända sig med de resterande trupperna såg läget tämligen 

illa ut och det beskrivs av G. som hopplöst. Oavsett vart de valde att gå skulle det sluta illa för 

armén. Även kungen började här tvivla och lade bland annat skuld på andra genom att hävda 

att det skulle gått annorlunda om alla bara gjort sin plikt. G. sade då att vad som kunde ha 

gjorts var oviktigt utan att det är vad de gjorde härnäst som var viktigt. Kungen började då 
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prata om att ge upp och bli tillfångatagen vilket G. gråtandes bad kungen att avstå ifrån. Man 

kom så småningom fram till att kungen skulle rädda sig själv först och främst och att armén 

sedan om det var möjligt. Efter detta lämnade alla kungens tält för att beklaga sin olycka.181   

     G. avlägger även senare, efter slaget vid Poltava, en ytterligare kungörelse kring sin oskuld. 

Han beskriver då hur han har gjort allt i sin makt för att avråda kungen från att gå för långt in 

i fiendeland utan ta bland annat vägen runt Pleskow och gå försiktigare fram. Han nämner 

även andra officerares misstag, samt kungens, och bedyrar sitt arbete mot dessa.182 Det kom 

således till att G. kände sig tvungen att bevisa att han hade agerat korrekt och att han inte 

skulle hållas ansvarig för krigets utgång. 

 

Sammanfattningsvis var G. till en början hoppfull till kriget och hade förmodligen likt andra 

förhoppningar om att företaget kunde gå vägen. Han bibehåller dock ett försiktigt 

förhållningssätt och tar inget för givet. Han betonar sin motsättning till att gå mot Moskva 

och uttrycker vad som kan likna symtom till en panikångestattack. Detta visar vilken enorm 

press som G. utsattes för. Under krigets slutskede vittnar dock även G. om en tydlig 

hopplöshet hos de övriga karolinerna. 

 

Joachim Lyth 

 

I början av sin tjänstgöring hade J.L. en hoppfull ton i sitt skrivande och trots att han tidigt 

blev skadad vid två tillfällen. En anledning till denna hoppfullhet kan man tydligt utgöra ifrån 

hans tro på att Gud var med dem. Fatalismens del i detta klargörs i J.L.:s fall i samband med 

att parollen, som har behandlats tidigare, kungjordes men även senare under kriget trots 

bristen på proviant började bli påtaglig. J.L. poängterade då att efter hållet korum utgavs 

parollen och att man därefter marscherade i Jesu namn.183 Man kan här inte se något tvivel 

hos J.L. utan att han snarare var övertygad om att de skulle gå segrande ur den då gällande 

striden, vilket de också gjorde. 

     Tydliga motgångar och förändringar i mentaliteten uppmärksammas på allvar inte förrän i 

februari år 1708. Här blev J.L. med övriga soldater för första gången tvungna att på egen hand 

börja söka efter proviant. De fick då gräva i jorden efter var sädesslag de kunde finna för att 

sedan kunna göra bröd på det. Här nämner J.L. dock att det bara var början och att det skulle 

bli värre.184 

     Under sommaren samma år var proviantproblematiken uthärdlig men kom återigen att bli 

ett problem framåt hösten, vilket J.L. tydligt anmärker.185 I slutet av september blev lidandet 

tydligare och J.L. visar detta med följande ord: 

D. 27 d:o moverade vi oss i samma skog ½ mil. D. 28 d:o marscherade vi åter i denna skogen 

3 mil. Under denna marschen på skogen förlorade vi mycket manskap och många hästar, som 

av hunger kreperade, så att vårt elände började att bli större och större, vi måste här för våra 
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ögon se, huru både karl och häst tillika, av hunger utmattade, till jorden nederföllo och 

ömkeligen bortdödde, dock blev det ännu för oss dubbelt värre.186 

Under oktober fortsatte denna misär i den mening att hungern fortsatte vilket skapade allmän 

klagan hos soldaterna. Då marken till stor del var bränd av ryssarna jämförde J.L. skogen med 

en öken och hungern blev för vissa så stor att de valde att äta bark från träden. Även här gick 

ett stort antal soldater under. Sammanlagt dog fler män under dessa dagar än vad det dittills 

hade gjort under hela kriget.187 

     Under senare delen av november framkom de till staden Warwa där de fann säd och 

boskap vilket gjorde att de kunde i viss mån äta sig mätta. Även hästarna kunde här vila upp 

sig då jorden här inte var bränd. Situationen och moralen förbättras således något här då 

trupperna stod still tills mitten av december.188 

     Andra hälften av december visade sig dock bli den svåraste tiden dittills på grund av den 

extrema kyla som drog in övre landet. I detta läget var det inte ryssarna som var den verkliga 

fienden utan snarare vädret. I kombination med den återigen tilltagande hungern krävdes här 

ett stort antal liv samtidigt som J.L. själv höll på att förfrysa. Kölden påverkade moralen 

extremt negativt och J.L. befarade att slutet var nära.189 Han beskrev situationen på följande 

vis: 

Här var stor jämmer att anskåda det arma manskapet, som medelst långsamma marschen 

alldeles förfrusne voro; ja, mången ryttare och dragon satt på hästen i sin fulle positur 

ihjälfrusen, som vi vid uppmarscherandet i Petrowka sedemera varse blevo, och hade hästen 

i sin ordning så under vägen gått fort med karlen.190 

Efter att kölden avtog förbättrades läget något för J.L. och resterande soldater. De drog så 

småningom vidare och kom således till slut fram till Poltava. Man blev dock dagen för slaget 

sedd för tidigt av fienden vilket innebar, vilket också J.L. poängterar, att korum inte hann 

hållas. Man gav trots detta parollen och anföll. Under striden rådde det enligt J.L.:s utsago 

kaotisk stämning och i drabbningarna förekom det splittringar i leden i kombination med dålig 

syn. Ett stort antal män föll men trots detta hade man hade ett hoppfullt sinne. Enligt J.L. 

verkade det som att slaget runt klockan 12 verkade vara vunnet, med Guds hjälp givetvis. 

Dock vände stridslyckan här och utgången blev istället det motsatta. J.L. erkände här att det 

var över och beskriver det hela som en mörk och bister olycksdag.191 

     Efter striden vittnar J.L. om en rådande desperation på grund av omöjligheten att strida 

vidare. Han fann sig därefter i att A.L. valde att kapitulera.192 

     Inför marschen mot Moskva och fångenskapen föll J.L. in i en likgiltig sinnesstämning och 

överlät sin framtid i ödet.193 Man kan här hävda att han fann tröst i det fatalistiska tankesättet 

och att det inte fanns något vidare att försöka påverka.  
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     Under fångenskapen var J.L. förbittrad likt fler av manskapet men då man inte hade annat 

till val valde man att utstå den svårighet och dåliga behandling man utsattes för. Under åren 

blev läget inte heller bättre för J.L. då han under en längre tid insjuknade samt att han fick 

fortsatt utstå förnedrande behandling. Vid tiden för kungens bortgång försvann enligt J.L. allt 

hopp.194 Han ger en bild av sig själv som en bruten man och verkar totalt oviss om framtiden. 

Han beskriev det slutligen på följande sätt: 

All vår lycka och välfärd syntes nu på en gång hava tagit sitt valete och sista farväl ifrån oss. 

Vi kunde icke annat än prognosticera oss självom inbördes all uselhet och vedervärdighet. Det 

av sorg beklämda hjärtat tycktes numera all förhoppning om vår förlossning utur träldomen 

alldeles hava övergivit, och var en allmän klagan ibland oss, då vi kommo tillsamman: Vad vill 

nu bliva utav oss? Vart skole vi taga vägen? Vad skole vi nu taga oss före och begynna?195 

Vid sin slutliga hemkomst tackade J.L. slutligen Gud för att han var i livet och så småningom 

fick komma hem till Sverige igen.196 

 

Sammanfattningsvis beskriver J.L. i början av kriget en hoppfullhet men beskriver under 

krigets gång en allt tydligare misär. Detta sker bland annat i samband med den extrema kyla 

armén ställdes inför i december 1708. I samband med kapitulationen vittnar J.L. även om en 

öppen desperation bland karolinerna. Vid sin hemkomst till Sverige efter sina år i fångenskap 

visade han en öppen trötthet gentemot krig. 

 

Alexander Dahlberg 

 

D.:s moral och motivation i kriget var starkt präglad av hans karriärsprogression snarare än 

utgången i kriget. Han må ha haft sin tilltro till Gud och dennes förtröstan när det berörde de 

olika slagen men lät snarare sin tro att vara en god kristen styra hans omdöme i eljest. Detta 

visade och lönade sig i sammanhanget med den redan nämnda jordegumman och gravida 

kvinnan då D. kort därefter blev befordrad. Kulmen av hans välmående inföll dock i samband 

med den också redan berörda hädelsen vid änkefrun Ädelhofs hov. Här levde D. för en tid 

gott men tvingades till slut att göra sin plikt och inkassera beskattningen. I sitt utförande var 

han rättvis och trots kvinnans bedrägeri lät han sitt samvete påverka hans omdöme och 

handlingar.197 

     Den till synes mest problematiska tiden enligt D. utspelar sig då armén under fem till sex 

veckor stod still utmed Nieper-strömmen. Under denna tid beskriver D. en stor hungersnöd, 

eller Smal Hans som han kallade det. Detta är en konsekvens av den ryska arméns tidigare 

framfart då man hade förstört jorden. Hungern blev dock ett sekundärt problem i och med 

att man den 27 augusti år 1708 nådde Meskovitz där fienden låg nära inpå. Under det 

oundvikliga slaget som följde därefter blev D. sårad i knä och handled. Trots detta gick 

svenskarna segrande ut striden och D. var till synes vid gott mod. Han hävdar att vinsten 

berodde på Guds inblandning och att denne hjälpte dem ur faran. Trots att de fortfarande 
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befann sig i ett ofördelaktigt läge med hungersnöd med många döda och skadade såg D. 

positivt på situationen då han blev befordrad till sergeant.198 

     Läget och mentaliteten förändrades dock hos D., som det gjorde hos de flesta inblandade, 

i samband med kapitulationen efter Poltava på Persmässodagen år 1709. Medan kungen 

tillsammans med ett par hundra män gick mot Turkiet och Bender blev D. således fången med 

resten av armén. Han lade då återigen sin tilltro till Gud och tackar denne för att ha klarat sig 

helskinnad samt att Gud enligt D. dämpade den kränkande behandlingen från fienden. Detta 

innebar inte att tiden i fångenskapen var desto mindre svår för D. och de andra. Han vittnar 

om en rad händelser som gjorde honom illa både psykiskt och fysiskt vilket senare motiverade 

honom till att försöka fly.199  

 

Sammanfattningsvis styrdes D.:s motivation av hans karriärsframgångar. Han lyfter stunder 

då han levde tämligen gott men visar även hur detta förändrades till det motsatta. Guds 

inblandning är ständigt närvarande på både gott och ont, även vid kapitulationen. Under sin 

fångenskap får han dock utstå både fysiska och mentala påfrestningar som påverkar honom 

negativt.  

 

Sven Agrell 

 

Då A. hade av intresse att få en fast tjänst låg mycket av hans fokus inledningsvis där. Han 

lade dock märke till den rådande stämningen i armén och nämner bland annat den svåra 

kölden i december år 1708 och beklagade sig över det stora antalet döda och hanteringen av 

dem. När han fick sin anställning i februari år 1709 stärktes hans personliga mentalitet något 

men påverkades dock av den stämning som rådde efter slaget vid Poltava. Vid flykten över 

Djnepr bevittnade han den rådande desperationen som fanns bland männen och skrämdes av 

bristen på lojalitet till officerarna. Detta visade när de försökte rymmas på pråmarna och A. 

försökte hjälpa den skadade majoren Lagerbergh. De andra soldaterna ville då hellre kasta 

majoren i vattnet och lämna honom. De blev dock övertalade av majoren då han hotade att 

skjuta den som rörde honom.200  

     Under marschen till Turkiet upplevde A. även en stor hunger och extrem hetta vilket i sin 

tur också påverkade manskapet och solidariteten negativt. I desperation stals då en stor mängd 

hästar vilket påverkade även A. som blev av med sin. I detta läge fanns således föga heder 

mellan soldaterna. Efter en tid förbättrades situationen och A. vittnar om ett bördigt land med 

mycket tillgångar och trots att de inte var utom all fara var han ändå hoppfull.201 

     Efter en något problematisk tid i det svenska exillägret fick A. den tredje november år 1709 

en fullmakt, en anställning, vid den ”svenska Extra-ordinarie Envojen uti Constantinopel”.202 

Han lämnade såldes här kungen med dennes följe och påbörjade sin resa dit. 
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Sammanfattningsvis visar även A. en tydlig förändring i mentaliteten. Han är positiv när han 

gör karriärsframsteg men vittnar samtidigt om att läget är extremt negativt inom armén 

generellt, speciellt efter Poltava där solidariteten är frånvarande. 

 

Johan Hultman 

 

Under större delen av sin tid var H. förtegen angående sina egna uppfattningar kring krigets 

gång. Han nämner dock att han under slaget vid Poltava blev av med sitt bagage och upplevde 

det hela som kaotiskt då soldater i de egna leden flydde samtidigt som kanonkulorna yrde över 

fältet. Utöver detta verkade tiden efter slaget och flykten till Turkiet gjort intryck på H. och 

han berättar om svårigheten att hitta vatten, att vissa av manskapet antingen dog eller halkade 

efter och blev tillfångatagna.203 

     Efter slaget vid Bender hölls H. en kort tid i fångenskap tills det att kungen löste ut honom. 

Under denna korta period behandlades han dock illa och misshandlades.204 

     Efter detta nämner H. inget personligt förrän vid tillfället för kungens död vid Fredrikshald 

år 1718. Han blev då i samband med kungens sista måltid lovad att bli befordrad till 

köksmästare men fick innan fullmakten var klar reda på att kungen har blivit skjuten. H. 

uttrycker då i form av en dikt en djup sorg och en kommande saknad av kungen.205 

 

Sammanfattningsvis beskriver H. det kaotiska läget under slaget vid Poltava och ytterst lite av 

sina egna uppfattningar. Efter flykten över Djnepr beskriver han dock en svår tid, även efter 

slaget vid Bender då han kortfattat beskriver sin fångenskap. Den mest omfattande 

beskrivningen av hans sinnesstämning sker i samband med kungens död 1718. 

 

Delkapitelssammanfattning 

 

Det visas i detta kapitel en tydlig förändring i vardera dagboksförfattares mentalitet alltefter 

att kriget fortgick. Samtliga hade ett positivt utgångsläge vid krigets början men ändrade i 

varierande grad uppfattning allteftersom att den svenska armén stötte på motgångar. Även här 

är Guds inblandning märkbart synlig och dennes ses som källan till både fram- och motgångar. 

De flesta av dagboksförfattarna beskriver extrema förhållanden och att den svenska armén i 

samband med slaget vid Poltava var tämligen bräcklig.   
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Slutdiskussion  

Utifrån undersökningen kan man dra slutsatsen att uppfattningar och åsikter skiljde sig i 

varierande grad mellan de olika aktörerna under tiden för det stora nordiska kriget.  

     Utifrån den första frågeställningen kan man tydligt se att samtliga personer som här har 

undersökts hade en respektfull syn på kungen och snarare såg upp till honom än att hålla 

honom ansvarig för utgången i kriget. Spannet av beundran av kungen varierar dock mellan 

personerna. A.L. och G. har ett respektfullt men tämligen kritiskt förhållningssätt till Karl XII, 

dock främst dennes tillvägagångssätt som härförare. På det personliga planet såg de honom 

som en sympatisk och jordnära person. J.L., D. och H. såg uteslutande positivt på kungen och 

såg honom som en förebild och stor ledare. A. nämner tämligen lite angående kungen men en 

tydlig respekt fanns med säkerhet. Detta går i enlighet med den teori som låg till grund för 

uppsatsen, att man inte höll kungen personligen ansvarig för utfallet i kriget.  

     Av de utvalda karolinerna var det dock främst Hultman som konfirmerade bilden av 

kungen som Guds utvalde. Som det visats i undersökningen nämner han uttryckligen att 

kungen är ”den smorde”. Med detta sagt kan man konstatera att den fatalism som Peter 

Englund nämner i Poltava faktiskt var märkbart närvarande hos karolinerna och att detta kom 

till uttryck bland annat genom strikt lojalitet gentemot kungen och tron att Gud var på 

svenskarna sida. 

     Resultatet till den första frågeställningen går även i parallell linje med vad David 

Gudmundsson beskriver i Konfessionell krigsmakt. Först och främst är lojalitetsbegreppet som 

sagt en centraldel hos samtliga dagboksförfattare och deras pliktskyldig gentemot kungen och 

riket framhävs tydligt. För det andra är tron om Guds inblandning även den central hos 

samtliga skribenter. De var övertygade om att Gud var på deras sida i kriget och var av denna 

anledning måna om att upprätthålla Guds vilja. Detta förklarar exempelvis de ständigt 

förekommande och ofta beskrivna bönestunderna men även alla de fall då Guds beskydd 

nämns. 

     Att Karl XII skulle ha en fatalistisk syn klargörs i samband med det skede som A.L. 

beskriver då de rider ut och rekognoscerar. Den enda rimliga förklaringen till att kungen skulle 

utsätta sig för en sådan fara är att han ansåg sig vara oövervinnlig. Det är då möjligt att denna 

arroganta syn fick sig en törn då kungen senare samma dag blir skjuten i foten. Detta exempel 

ger en lika tydlig bild av kungens hybris som det exempel Englund nämner i Minnet av Poltava 

där Petre blir varse om kungens djupa religiositet. Det är med andra ord högst sannolikt att 

händelsen vid fronten påverkade A.L. då han blev varse om att kungen faktiskt inte var 

odödlig. 

     Man kan dock ställa sig frågan om det fanns de som hade annorlunda och mer kritiska 

tankar gentemot kungen, hans agerande, varför samt givetvis vilka de var. Stred eller skiljde 

sig deras motiv mot de som har redogjorts för här? Hade de ytterligare andra förutsättningar 

än de för denna uppsats utvalda personer? Dessa uppfattningar bör sannolikt också ha florerat 

hos personer vars material har överlevt.  

     Utifrån den andra frågeställningen kan man konstatera att människor lade förhållandevis 

lite vikt i att beskriva vad deras syn på kriget var samt hur de rättfärdigade sina ageranden. 

Som det har visats lade ett antal stor vikt vid den religiösa tron, vilket alltså bekräftas av den 

tidigare forskningen. Andra var mer drivna av personliga anledningar och motiv, A. och D. i 
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detta fall, och verkar således inte lägga någon värdering i att krig har sina moraliska gråzoner. 

Detta tydliggjordes när det nämndes ifrågasättbara situationer som exempelvis plundringar 

och avrättningar med mera. Man kan återigen ställa sig frågan om en annorlunda bild ges om 

förslagsvis en liknande studie med liknade syfte skulle utföras, dock med dagens soldater i ett 

modernt krig. Är de lika värderingsfria som Karl XII:s karoliner? Gör de som de blir tillsagda 

oavsett vad ordern innebär?   

     Ett huvudsakligt syfte med uppsatsen var att visa vilket utgångsläge varje person hade i sin 

lojalitet till kungen och förhoppning till kriget för att sedan visa hur dessa förändrades. Detta 

framkommer av den tredje frågeställningen. Det har visat sig att dessa individuella mentalitets-

förändringar inte förekommer i den tidigare forskningen utan visas främst i undersökningen 

för denna uppsats. Man kan av resultatet se en markant förändring hos varje person och att 

ingen således hade en konstant och oföränderlig mentalitet under krigets skede. Man kan dock 

se att somliga gav uttryck för stressen tydligare än andra. Exempelvis beskriver G. med sin 

panikångestattack att han led av märkbara påfrestningar, vilket inte synliggörs hos de övriga 

individerna. 

     En ambition med uppsatsen var att belysa hur individernas uppfattningar skiljde sig från 

varandra. En första skillnad mellan personerna i fråga, förutom deras befattningsgrad, är bland 

annat vad som ansågs relevant att skriva om. Varje individs position i kriget försatte dem i 

varsitt utgångsläge som de sedan beskriver utifrån. I A.L.:s och G.:s fall har de ett liknande 

utgångssätt i den mening att deras material påminner om försvarstal på grund av deras 

officersgrad och därav möjligheten till påverkan i kriget. Detta förhållningssätt förekommer 

inte alls hos de övriga personerna som ger en mer gemen bild av kriget. H. är här ett undantag 

då hans annotation är särskilt inriktad på kungens bedrifter. Även omfattningen i varje persons 

text skiljer sig. Noggrannheten och sinnet för detaljer skiljer sig stort mellan personerna vilket 

dels visar hur de var som personer och dels hur mycket tid de hade åt personliga intressen 

under kriget.   

     En andra skillnad är i vilken grad det fatalistiska synsättet synliggörs. Hos de flesta är den 

minst sagt tydlig förutom i G.:s fall där särprägeln går att finna i hur förhållandevis profant 

han förhåller sig till Guds inblandning. Även A. håller en viss distans till den gudomliga 

påverkan trots sitt yrke, dock inte lika fullt som G. 

     På grund av den religiösa påverkan uppstår det även ett vi-och-dem-perspektiv hos de 

flesta av personerna. Detta kommer till uttryck framför allt när bilden av ryssarna läggs fram 

brukare av fel tro med mera. J.L. och D. framhäver att de ser svensken som den gudfruktige 

och ryssen som den otrogne. H. får själv stämpeln som otrogen under sin korta tid i 

fångenskap och får således erfara att detta vi-och-dem-perspektiv är ömsesidigt mellan de olika 

sidorna i kriget. I detta läge är det A. som har den mest liberala synen då han bevittnar 

skillnader mellan religionerna utan att lägga någon värdering i det. 

     Relationen till kungen skiljer sig även stort mellan personerna. H., G. och A.L. har naturligt 

den närmaste kontakten medan övriga ser kungen utifrån ett regent-kontra-undersåte-

perspektiv, med modifikation på grund av kungens jordnärhet. 

     Anledningen till var persons tjänstgöring är också en relevant skillnad. Somliga såg det hela 

mestadels som en plikt och något man ansågs sig vara skyldig kungen och riket. Andra såg det 

som en möjlighet till framgång eller åtminstone som en språngbräda inför framtida 

yrkesframgångar. Det är således varje persons motiv som skiljer dem åt i mångt och mycket 

och som gör dem relevanta. 
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     Den metod som låg till grund för undersökningen visade sig vara behjälplig då den erbjöd 

specifika fokusområden vid närläsning och analys. Jag erfor således inga svårigheter i att 

metoden var en kombination av tre olika metoder. Vid en eventuell liknande studie kan därför 

i min mening metoden vara densamma men att urvalspersonerna bör givetvis skilja sig från 

denna studie för att på så vis kunna bygga på studien med mer komparativa anslag.  

     Slutligen kan man ställa sig frågan om det fatalistiska synsättet som Englund och 

Gudmundsson sedan tidigare har berört verkligen hjälpte den svenska armén i det stora 

nordiska kriget? Var det verkligen med Guds hjälp?    
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