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Ryssarnes intriguer: om translatorn Enok 
Stigzelius Lilliemarck 

THOMAS ROSÉN 
 

Uppsala universitet, thomas.rosen@moderna.uu.se 
 
 
Abstract: This article presents the life of Enok Stigzelius Lilliemarck 
(1660–1736). The son of an archbishop, Lilliemarck was trained as an inter-
preter and translator of Russian for the Swedish state administration, but his 
career also comprised diplomacy and military intelligence work. He partici-
pated in several Swedish embassies to Russia and, as a volunteer, in the Rus-
sian embassy of 1687 to Western Europe. Later, during the Great Northern 
War, Lilliemarck was closely involved in the surveillance of Russian prison-
ers of war in Sweden. In cooperation with the Postmaster General Johan 
Schmedeman, he was responsible for deciphering Russian secret corre-
spondence. Lilliemarck has hitherto not been the subject of an individual 
study. 
 
Keywords: Translators, Interpreters, Russo-Swedish Relations, Great North-
ern War, Intelligence History 
 
Det finns skäl att anta att det under första halvan av 1700-talet fanns tusen-
tals personer i Sverige-Finland som hade kunskaper i ryska. Detta antagande 
grundar sig dels på forskning om ryskans ställning i Sverige under 1600-talet 
(Birgegård 2012), dels på vetskapen om att många svenska undersåtar efter 
freden i Nystad 1721 återvände till sina hemtrakter från fångenskap i Ryss-
land (Sörensson 1923; Åberg 1991; Šebal´dina 2005).  

De ryskkunniga representerade en rad olika yrkes- och samhällsgrupper. 
Denna artikel fokuserar på en individ som tillhör en mycket specifik grupp: 
adliga statliga tjänstemän. Jämfört med andra är denna grupp jämförelsevis 
lätt att utforska, eftersom den har efterlämnat stora mängder arkivmaterial. 
Om den stora massan av ryskkunniga i 1700-talets Sverige-Finland är det 
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däremot svårare att bilda sig en uppfattning; i de flesta fall har berättelserna 
tystnat för alltid. 

Föremålet för denna artikel är en tolk och translator vars identitet och 
verksamhet i grova drag är känd sedan länge, men som, såvitt jag har kunnat 
finna, inte har varit föremål för någon enskild undersökning: Enok Stigzelius 
Lilliemarck. Mitt syfte med artikeln är att kortfattat presentera hans liv och 
gärning. Artikeln inleds med en allmän kronologisk översikt över Lillie-
marcks liv. Därefter följer några nedslag i specifika delar av hans karriär.1 
Framställningen bygger i huvudsak på hans egna brev och arbeten som beva-
ras i Riksarkivet och Kungliga Biblioteket, men kompletteras med informa-
tion ur andra källor. 

1. Liv och familj 
Enok Stigzelius (7 juni 1660–15 juli 1736) var yngst i en barnaskara om 
sammanlagt elva barn, varav sju – fyra pojkar och tre flickor – nådde vuxen 
ålder. Hans föräldrar tillhörde dåtidens kyrkliga elit. Modern hette Kristina 
(1622–96) och var dotter till biskopen i Strängnäs Jacobus Johannis 
Zebrozynthius (äv. Zebråzynthus m. fl. stavningar) och dennes hustru Kata-
rina Nilsdotter, dotter till ärkebiskopen Nicolaus Bothniensis (Hofberg 1906, 
759). Enoks far var domprosten i Uppsala Laurentius Mattiae Stigzelius 
(1598–1676). Fadern utnämndes 1670 till ärkebiskop och var den som 1675 
krönte kung Karl XI (Rystad 2001, 70). Barnen Stigzelius adlades samma år 
under namnet Lilliemarck (introducerad på Riddarhuset år 1678 som nr 886) 
(Stigzelius 1934, 3). 

Enok Stigzelius skrevs in som student vid Uppsala universitet redan som 
trettonåring och kom att tillbringa sammanlagt tio år vid universitetet (An-
dersson 1904, 223). Studierna avslutades 1683, då han, som han själv senare 
beskrev det, ”blef antagen till något extraordinarie arbete i Kongl. Cancel-
liArchivo”.2 

Sin egentliga karriär inledde Enok Lilliemarck 1684, då han som hovjun-
ker reste med en svensk ambassad till Ryssland. Han kom att tillbringa de 
följande fem åren på resande fot och återkom till Sverige på våren 1689. 

                                                        
1 Av praktiska skäl hålls Lilliemarcks olika yrkesroller isär i den här artikeln, men i själva 
verket var de ofta intimt sammanflätade.  
2 Här och i följande utdrag ur arkivhandlingar återges, så långt det är möjligt, originalens 
skrivsätt. 
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Därefter arbetade han i Kanslikollegium3 fram till 1692, då han utnämndes 
till translator i Narva.4  

Tjänsten i Narva fick ett avbrott 1699, då Lilliemarck åter begav sig till 
Moskva med en svensk ambassad, denna gång i egenskap av sekreterare. 
Strax efter hemkomsten, år 1700, bröt det stora nordiska kriget ut. Lillie-
marck begav sig så småningom till huvudarméns läger och kom att stanna 
där till sommaren 1703, då han skickades till Finland för att tjänstgöra som 
auditör och fältsekreterare vid fältarmén i Finland. När han omsider kom 
fram till Viborg stod det dock klart att den tjänsten redan var besatt och efter 
fyra månaders fruktlös väntan på besked tvingades Lilliemarck göra en kost-
sam och besvärlig resa vintertid från Finland runt Bottenviken till Stock-
holm, eftersom Ålands hav på grund av årstiden inte var farbart. 

Från och med 1704 kom Lilliemarck med korta avbrott att tjänstgöra i 
Stockholm. Han fortsatte liksom tidigare att översätta ryska texter, men fick 
nu även andra, rent underrättelsemässiga arbetsuppgifter. I samarbete med 
bland andra överpostdirektören Johan Schmedeman (Schmedeman) gav sig 
Lilliemarck i kast med att dechiffrera hemlig rysk korrespondens. Han hade 
även uppdrag som kontaktperson mellan den svenska regeringen och de 
prominenta ryska krigsfångar som fanns i Sverige. 

Från 1709 fick Lilliemarck i uppdrag av Kanslikollegium att hjälpa till att 
föra protokollet i Kungliga senaten.5 Han fortfor med detta till januari 1714, 
då han fick fullmakt som protokollssekreterare, den titel som han skulle bära 
under återstoden av livet. 

Den 28 juli 1714 gifte sig Enok Lilliemarck med den 36 år yngre Sigrid 
Juliana Wallner (1696–1766) . Eftersom hon var ofrälse och han adelsman 
skrev den blivande brudgummen vid upprepade tillfällen till kungen, som då 
befann sig i Turkiet, för att be om lov att få gifta sig under sitt stånd. Paret 
gifte sig och kungens eventuella synpunkter på detta har, såvitt känt, inte 
bevarats till eftervärlden. 

Makarna Lilliemarck kom att slå sig ner på gården Sämsta i Rasbo socken 
utanför Uppsala. Enligt en anekdotisk uppgift brukade Lilliemarcks vänner 
göra sig lustiga över gårdsnamnet och kalla honom för ”sämsta herren” 
(Fant, Låstbom och Fant 1842, 29; Stigzelius 1934, 5).  

År 1720 fyllde Enok 60 år. Därefter verkar han till största delen ha till-
bringat sin tid på Sämsta. Han gick aldrig formellt i pension, men arbetade 

                                                        
3 Om Kanslikollegiets funktion som regeringskansli och ämbetsverk för utrikespolitik och 
kyrkofrågor, se Asker (2007, 82f). 
4 Jag vill här rikta ett hjärtligt tack till professor Raimo Raag, Uppsala, för värdefulla upplys-
ningar om förhållandena i Narva under den aktuella tiden. 
5 Sammansättningen av riksråden som rådgivande eller beslutande, administrativt eller judi-
ciellt styrelseorgan i Stockholm, särskilt om Karl XII:s riksråd vars befogenheter 1713–1719 
var begränsade till revisionsärenden (se Förvaltningshistorisk ordbok). 
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inte heller i Stockholm. I stället ”bevakades”, som termen lydde, hans syss-
lor av en annan medan Enok utan framgång fortsatte att bearbeta den 
svenska statsapparaten med olika ansökningar, bland annat till lagmanstjäns-
terna i Västerbotten och Södermanland. Han erhöll aldrig någon ny tjänst 
och i en skrivelse från 1727 förklaras anledningen till hans nedsatta arbets-
förmåga: ”Gud är mitt wittne huru ogierna jag lämnat mitt arbete uti Kongl. 
Cancelliet i en annans händer för den, utan mitt förwållande, i högra handen 
åkomna swaghet”. Vad som var det medicinska upphovet till 
denna ”swaghet” är inte känt, men den försämrade hans handstil.  

Lilliemarcks frånvaro från arbetsplatsen verkar ha väckt en del irritation 
hos hans överordnade. I Kanslikollegiets arkiv finns ett par brev som inne-
håller olika förklaringar och ursäkter. Ofta handlar det om pengar: det är helt 
enkelt för dyrt att bo i Stockholm. Andra gånger är det rågskörden som 
tvingar honom att hålla sig hemma på Sämsta. 

Enligt Rasbo kyrkas dödbok och Uppsala domkyrkoförsamlings begrav-
ningsbok avled Enok Lilliemarck på sin gård i juli 1736, 76 år gammal, och 
blev begraven i Uppsala den 15 juli: ”dh 15 begrofs Wälborne Secreteraren 
och Protocotisten (sic!) H. Enock Lilliemarcks liik uti domkyrckan på högra 
sidan wid hög Choret på gången uti des egen graf. Acten förrättade H. Mag. 
Collin”. Lilliemarck efterlämnade sin hustru Sigrid och sju barn i åldrarna  
7–21 år. 

Enok Lilliemarck förföljdes av svåra pengabekymmer under större delen 
av sitt liv och de fortsatte även efter hans död. Hans akt i Kammarkollegiets 
arkiv vittnar om svårigheter att få lönen utbetalad och i skrivelser till Kansli-
kollegiet berättar han om hur han varit tvungen att ur egen ficka bekosta 
många resor, för vilka han sedan inte fått någon ersättning. I en skrivelse 
från 1705 tar han också upp två andra anledningar till att han har förlorat 
egendom och då särskilt sina böcker: stadsbranden i Uppsala 1702 och rys-
sarnas erövring av Narva 1704. Trögheten i det statliga lönesystemet tving-
ade Lilliemarck att ta banklån som han sedan inte hade råd att lösa. Hans 
pantsatta egendom gick därför på exekutiv auktion. 

Redan tre veckor efter Enoks död skickade Sigrid en böneskrift till Kans-
likollegium om ekonomiskt bistånd bland annat till hennes ”barns rätta up-
fostring”. Detta brev följdes av flera; det sista som jag påträffat är daterat 
1754. Någon större generositet verkar Sigrids böner inte ha förorsakat. 
Knappt fem år efter makens död, i april 1741, nämns Sigrid och barnen som 
boende i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Sigrid beskrev då sin 
situation i följande ordalag i ett brev till Kungl. Maj:t: ”iag deß eftterlem-
nade änkia sitter med 7. fattige oförsörgde Barn, uti ett ganska beträngt och 
slätt tillstånd.” Sigrid uppbar visserligen en pension på 50 daler silvermynt 
årligen, men detta var endast en bråkdel av den årslön på 1 200 daler silver-
mynt som maken åtnjutit, dock sällan fått ut. Som jämförelse kan nämnas att 
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månadslönen för en styrman år 1735 var motsvarande 32 daler silvermynt 
(Lagerqvist och Nathorst-Böös 1984, 80). Sigrid Lilliemarcks änkepension 
var alltså mycket blygsam. Till hennes böneskrift har lagts två intyg: ett från 
kyrkoherden i Hedvig Eleonora församling, Johan Gustaf Hallman, och ett 
från Stockholms magistrat. I dessa intygas att familjen Lilliemarck levde ”uti 
ett ganska fattigt och swårt tillstånd”. Hur stor nöden i realiteten var är svårt 
att säga. Det inte är ovanligt att träffa på ganska dramatiska eländesbeskriv-
ningar i ansökningar från tiden. Intygen antyder dock att situationen faktiskt 
var allvarlig, trots att barnen, åtminstone de äldsta, förmodligen börjat stå på 
egna ben. Äldste sonen, Jacob Enok, var född 1715 och alltså 21 år vid tiden 
för faderns död. Han tjänstgjorde 1741 som volontär vid Amiralitetet och 
avancerade till arklimästare (en underofficer inom artilleriet) två år senare. 

Sigrid Lilliemarcks oro angående barnens utbildning visade sig välgrun-
dad. Hon fick aldrig råd att låta någon av sönerna studera vidare vid något 
universitet, utan de blev alla underofficerare. För döttrarna gick det socialt 
och ekonomiskt något bättre. De gifte sig med officerare. 

2. Diplomaten 
Enok Lilliemarck var involverad i den svenska Rysslandsdiplomatin under 
stormaktstidens slutskede. Rent hierarkiskt nådde han aldrig toppen, men 
han var centralt placerad och bör ha haft god insyn i förhandlingsprocesser-
na. Hans diplomatiska karriär inleddes i februari 1684, med den stora 
svenska ambassaden till Ryssland, och den avslutades med hans deltagande i 
Ålandskongressen 1718.  

Ambassaden år 1684 är mycket väl känd och omskriven, inte minst på 
grund av en annan av hovjunkrarna: Johan Gabriel Sparwenfeld (Fries 1886; 
Jacobowsky 1932, 50ff; Birgegård 2002, 348). När ambassaden i juni 1684 
reste hem från Moskva följde Lilliemarck med. Han återkom dock till Ryss-
land redan på hösten samma år, då som kommissionssekreterare åt Christof-
fer von Kocken (Birgegård 2002, 49, fotnot 73; Kochen). I mars 1685 läm-
nade Lilliemarck åter Moskva och reste västerut. Han förde anteckningar i 
en resedagbok som nu, i fragmentarisk form, bevaras i Riksarkivet. Resan 
inleddes på följande sätt: 

 
dh 10 Martij reste wij allesammans (undantagandes H. Envoÿens bägge 
söhner som då kranka woro item deras amma, Mons. Herbers och 
Uhrmakaren)* ifrån Muscow igen kl. ungefehr 4 efter middag och 
convoyerades uthaf några kiöpmän i Muscow förutan Pristafwen till 
hakelwärket6 eller yttersta delen af Staden, hwarest wij af några Ryβar 

                                                        
6 ”[E]tt slags omhägnad av korsvis ställda pålar, törnris och annan bråte” (Hjärne 1881, 60). 
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blefwo tracterade medelst wijn bränwijn miödh (så paβlig gåt) och 
öhl. Sedan wij der af dem hade tagit afskedh reste wij fortt hafwande 
medh oß ännu i föllie Mons. Sparvenfeldt och Knijper och dunk[a]n 
[?]7 och kommo om aftonen något seent till Черки́сова.  
 
*hwar emot doch en Tysk student wårt compagnie förökade ben:d 
sleusing8 

 
Lilliemarcks beskrivning kan jämföras med Sparwenfelds återgivning av 
samma händelseförlopp (Birgegård 2002, 212). Ytterligare en resa tillsam-
mans med von Kochen ägde rum 1686.  

Året därpå, sommaren 1687, reste Lilliemarck med Karl XI tillstånd 
som ”volonteur” i furst Jakov Fëdorovič Dolgorukovs ambassad till Väst-
europa. Angående denna upplevelse skrev Lilliemarck 1692: 

 
 […] sedermehra medh dhe Ryske Ambassadeurerne till frankrijke och 
Spanien, då jag under ett så Barbariskt och sällsamt folks lydno stadder 
myckit ondt utstå måste, hafwandes för mitt endaste ögnemärcke, att 
derigenom deels kunna tiäna, deels giöra mig till Kongl. M:tz tienst 
skickelig. 

 
Man kan fråga sig om Lilliemarcks negativa syn på ryssarna var ett resultat 
av hans personliga erfarenheter, som efter åtta år i närkontakt med Ryssland 
och dess folk bör ha varit betydande, eller om hans ord är ett uttryck för  
tidens fördomar (jfr Tarkiainen 1974). 

Vid hemkomsten från Europaresan, 1689, togs Lilliemarck emot av Karl 
XI vid ”ett myckit nådigt audience medelst försäkran att vid första öpning af 
secreterare beställning i Cancelliet i nåder ihogkommen blifa”. 

År 1699 var det åter, på grund av det svenska tronskiftet 1697, dags för en 
ambassad till Ryssland. Denna gång leddes den av Enok Lilliemarcks svå-
ger, Johan Bergenhielm (Bergenhielm), gift med den äldsta systern, Catha-
rina. Lilliemarck följde med i rollen som sekreterare. Han hjälpte också tol-
ken Gustaf Soldan9 i dennes sysslor. En beskrivning av händelserna under 
denna ambassad återfinns hos Almquist (1937). 

Lilliemarcks syn på ryssarna som ”barbariska och sällsamma” grundlades 
som synes tidigt i hans karriär och kom till fullt uttryck i en skrift som han 
författade hösten 1708: Kortt deduction af Ryβarnes intriguer wid åtskilliga 
tractater och afhandlingar i det förledne seculo etc. underdån-ödmiukeligen 

                                                        
7 Tillskrivet i marginalen. Möjligen avses här en person med namnet Duncan. Nicolaus Olai 
Duncan passar in åldersmässigt, men detta är endast spekulation (jfr. Cederberg 1922). 
8 Georg Adam Schleussing(er). Ang. hans avresa med det svenska sällskapet, se Lapteva 
(1970, 124). 
9 Från 1712 von Soldan. Om honom, se Westrin 1904, 3. 
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insinuerat i det höglofl. Kongl. Cantzelij Collegio sist i Septemb: och först i 
Octobr: 1708 af E. Lilljemarck. Skriften är en uppgörelse med ryssarnas 
förmenta ovilja att hålla ingångna avtal och den sträcker sig från äldsta tid 
fram till de resor som Lilliemarck själv hade upplevt. Almquist (1937, 10, 
fotnot 1) menar att Lilliemarcks minnen är tillrättalagda. Hur det egentligen 
stod till med den saken är svårt att säga. De svenska diplomaterna upplevde 
att de blev illa behandlade av sin ryska motpart, tsarens morbror Lev Kirillo-
vič Naryškin, då chef för Posol´skij prikaz (Brockhaus & Efron 1897).  
Lilliemarck beskriver svenskarnas missnöje med inkvarteringen, ambassa-
dens försörjning och ceremonielet under förhandlingarna. Det sistnämnda 
var han som legationssekreterare själv i högsta grad berörd av. Lilliemarck 
skriver i Kortt deduction: 

 
Wid sielfwa ankomsten till Muscow blef Ambassaden icke efter 
begäran inlagd på det Ordinarie Gesanthofwet, utan emedan den 
Danske Envoijen dersammastädes hade de bäste rummen inne, feck al-
lenast en dehl af suiten några ödesrum dersammastädes; men Ambas-
sadeurerne sielfwa med de förnämste betiänterne inlogerades ett godt 
stycke der ifrån, wid en mycket oren gata (med de afsöndrade betien-
ternes största olägenhet, som dageligen nödgades gå der fram) på et 
gammalt och ohyggeligit klosterhof, uti mörka hwälfde hus utan meu-
bler (undantagandes några rödklädda bänkar och bord) som af den 
fasliga wådelden så afbrändes, at hwarken taak eller fönster etc öfrigit 
war, och Ambassadeurerne sielfwa så wäl som bem:te betiente måste 
tåla at Timmermän dageligen oroade dem med deras buller och arbete 
mit öfwer huvudet på dem, samt rengn och blåst igenom järngallren 
dem en god tid beswärade, der dock annorstädes i staden wackra Pal-
ais och huus funnos.  
[…] 
 
9) Under den private audiencen fingo Ambassadeurerne intet lof att 
efter wanligheten bruka deras egne translator, hwilkens uttolkande 
han10 ej eller (sic!) wid publique audiencen uthöra wille. Uti confer-
encerne måste Ambassadeurerne jämwäl merendels betiäna sig af den 
Ryska Translatoren, och äntå det som owanligare war i det ena confer-
encet sielfwe swara deras tolck på latin, oansedt de högeligen påstodo 
at b:te deres translator efter förra wanlighet deras tal på Ryska uttolka 
skulle. Hwilcket Ryβarne merendels giorde af skryteri, menandes at 
Gesanterne sielfwa ingen latin förstodo etc: Ibland andra orijmligheter 
blef ock Legations Secreteraren twungen at stå wid bordsändan och 
protocollera, twärt emot sedwanan så i Swerige som andra riken, 
oachtat Tzaren sielf ej war tillstädes utan allenast en Bojar och någre 
Ryske Secreterare. Med hwad swårhet sådant låter sig giöra, kan hwar 

                                                        
10 Det är osäkert om ”han” avser tsaren eller L. K. Naryškin. 
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och en wäl betäncka. Och hafwa Swänska Gesanterne så denna gången 
som tillförende sökt ändring i en så onödig ceremonie, men aldrig 
erhållit. 

 
Lilliemarcks sista diplomatiska uppdrag var Ålandskongressen 1718 (Vill-
strand 2011, 227), där han tjänstgjorde som sekreterare med uppdrag att 
översätta ryska dokument. Inför resan dit bad Lilliemarck, som så många 
gånger förr, om pengar: ”[…] så at denne högwichtige beställningen igenom 
min släta beklädning hoos en främmande och till pråål och högfärd benägen 
nation eij motte kom̄a at lida”. 

Lilliemarck trivdes inte på Åland, utan bad flera gånger i brev på franska 
baron Görtz att utverka kungens tillstånd för Lilliemarck att resa hem igen. 

3. Translatorn 
Enok Lilliemarck ägnande huvuddelen av sitt yrkesliv åt översättning och 
tolkning. Hösten 1692 fick Lilliemarck fullmakt på tjänsten som translator i 
Narva, efter att Bengt Elfwendahl befordrats till borgmästare i samma stad 
(Birgegård 2002, 65). Lilliemarck var inledningsvis ovillig att lämna Stock-
holm, där han var sysselsatt med ”extraherande af correspondencen med 
ministrarne i Frankriket”, och försökte därför byta tjänst med en annan tolk, 
Petter Lindman11 (Arne 1917, 193). Bytet gick dock inte igenom och Lillie-
marck beordrades således att bege sig till Narva. Han kom att stanna där i 
nästan sju år, men verkar inte ha haft för avsikt att slå sig ner där för gott. 
Han finns exempelvis inte registrerad bland stadens fastighetsägare vid 
denna tid (Erpenbeck och Küng 2000). När kriget mellan Sverige och Ryss-
land bröt ut upphörde de fredliga kontakterna mellan Sverige och Ryssland 
och Lilliemarck fick mindre att göra: ”såsom min underdånige ordinarie 
beställning wijdh det Narwiske Gouvernementet, under krijgztijden medelst 
den Ryske correspondencens utheblifwande, mehrendels onödig är [...]”. 
Han bad då om tillåtelse att inställa sig i Karl XII fältläger, vilket beviljades: 
 

 […] dh 24 Januarij 1702, allernådigst blifwit antagen, att följa medh 
Armeen in i Påhlen för Translator, hwarest jagh så wäl medh extra-
herande af en stoor hoop opfångne Ryske bref, som tålkande på Pålska 
min underdånigste plicht eftterlefwat, hafwandeβ all flijt möda fahra 
och omkostnadh haft osparde att jämte det Ryske, giöra mig det Pålske 
språket och staten närmare bekante.  

 

                                                        
11 Lindman blev sedermera translator i Kanslikollegium. 
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Arbetet i fält var mycket betungande för Lilliemarck – ”[…] jag slet myckit 
mera ondt än några Cancelliebetiänte” – och han stannade bara i halvtannat 
år, till sommaren 1703, då armén var i färd med att belägra staden Thorn 
(dagens Toruń).  

Efter återkomsten till Stockholm efter den omständliga Finlandsresan (se 
ovan) hamnade Lilliemarck åter i Kanslikollegium och fick hösten 1704 
kunglig bekräftelse på att han skulle arbeta där med översättning av ryska 
texter som på olika sätt hamnade i svenskarnas händer. Han fortsatte med 
rysk–svensk översättning och tolkning ända fram till slutet av sin karriär. 

4. Underrättelsemannen 
Den för eftervärlden mest intresseväckande delen av Lilliemarcks liv berör 
hans samröre med de ryska fångar som efter krigsutbrottet år 1700 vistades i 
Sverige, tidvis ganska fritt, tidvis under sträng uppsikt. Förloppet, inklusive 
Lilliemarcks insatser, har ingående skildrats av Almquist (1942). Kortfattade 
biografiska data om de förnämsta fångarna finns hos Midy (2010, 42–58). 
För Lilliemarcks vidkommande innebar kontakten med fångarna ett återse-
ende: en av de internerade ryssarna var Ja. F. Dolgorukov, ledaren för 1687 
års ambassad till Västeuropa (Midy 2010, 50ff). 

De svenska myndigheterna hade upptäckt att de ryska fångarna begag-
nade sig av chiffer och osynligt bläck för att kommunicera med hemlandet. 
För Lilliemarcks del innebar detta att översättningsarbetet även kom att om-
fatta dechiffrering. Šebal´dina beskriver honom som ”den främste specia-
listen på de ryska fångarnas hemliga skrift” (главный специалист по тай-
ным письмам русских пленных) (Šebal´dina 2014, 178). 

Lilliemarck bedrev också praktiskt underrättelsearbete. Han hade ju varit i 
Moskva vid upprepade tillfällen och då, får vi förmoda, med egna ögon sett 
tsar Peter åtminstone på håll. Denna erfarenhet kom väl till pass sommaren 
1705: 

 
Något therefter uti Julii månad, kom et falskt rykte till Stockholm, at 
Ryske Tzaren i egen person hemligen skulle wara hitkommen ifrån 
Wiborg, och uti Ingermanlnd af ett Swenskt partie blifwit fången 
förklädder, jämte några Ryska officerare och gemene. Hwarföre jag till 
at erhålla någon kundskap therom anhölt hos hans Excellence gref 
Stenbock12 om ordres till major Hilken13, som bewakade Ryske Gener-
alen af Artelleriet Printzen af Mirite14, hwarest några Ryska fångar 

                                                        
12 Förmodligen Johan Gabriel Stenbock (Stenbock). 
13 Möjligen majoren Adolf Johan Hilchen (Lewenhaupt 1921, 296). 
14 Prins Alexander av Imeretien (se Midy 2010, 46ff). 
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suto, hwaribland Tzaren berättades wara en, at få lof slippa tit in och si 
ther efter hos bem:te Printz. Blef altså i följe theraf, af wakten insläpt, i 
en liten kammare öfwerst uti huset, ther the berättades sittja fångne: 
men fant thersammastädes ingen annan än en ung Rysk officerare, som 
gick och spelte på luta, samt i en gemen säng en tämmelig lång person, 
som låg siuk (hwilket af then grufweliga stanken förmärkas kunde), 
ståendes bredwid sängen uppå en stol några flaskor med medicamenter 
uti; men när jag trädde närmare at få se honom wände han ansichtet till 
wäggen, och tå jag frågade hwem han war, swarade bem:te officerare, 
at thet war en underofficerare, som nyligen war fången tit förd […]. 

5. Slavisten 
Enok Lilliemarck använde sina kunskaper i slaviska språk mestadels för 
praktiska ändamål. Han är långt ifrån ensam om detta bland svenska slavister 
i äldre och nyare tid. Att han behärskade ryska väl råder inget tvivel om. Om 
det vittnar både hans egna utsagor och moderna forskares slutsatser (Birge-
gård 1985, 42). Därtill har Anders Sjöberg identifierat ett brevutkast på ryska 
som han knyter till Lilliemarck (Sjöberg 1966). Hans insatser inom den ve-
tenskapliga slavistiken var mer blygsam, även om hans namn dyker upp i 
material som har anknytning till Sparwenfelds lexikografiska arbeten (Sjö-
berg 1966; 1985; Birgegård 1971, 86f; 1985, 40ff).  

 Sina kunskaper i ryska hade Liliemarck inhämtat dels i Sverige, dels på 
ort och ställe i Ryssland. I Riksarkivet och Kungliga biblioteket finns 
material, ”läromedelskit”, som kan knytas till bland andra honom (Sjöberg 
1966; 1985; Janson 1975, 86; Birgegård 2012, 299). I den fragmentariska 
resedagboken från 1685 som finns i Lilliemarcks samling i Riksarkivet finns 
en anteckning som visar hur Lilliemarcks ryskutbildning gick till i praktiken. 
Det framgår att han en tid bodde hos tolken Hyttner15 i Novgorod. Det verkar 
dock inte främst ha varit Hyttner som stod för undervisningen. Lilliemarck 
skriver: 

 
dh 30 antogh jag tillijka medh Klingstedt16 en Ryβe benämbd [    ]17 att 
underwijsa mig i läsande och skrifwande, och accorderades medh ho-

                                                        
15 Om Hyttner, se Birgegård 2002, 72, fotnot 144. 
16 Om Klingstedt, se artikel i Svenskt biografiskt lexikon. Det är osäkert om det är ambassadö-
ren Jonas Klingstedt som avses, eller någon yngre person med samma efternamn.  
17 Resten av raden är blank. Lilliemarck har förmodligen avsett att skriva in namnet vid ett 
senare tillfälle, men sedan glömt att göra det. 
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nom à 20 Copeker om månan, beräknandes 2 tijmar hwardag i inform-
eran[de].18 

 
I samband med försöket att byta tjänst med Petter Lindman 1692 skrev Lil-
liemarck om hur dennes ryskutbildning gått till. Även i Lindmans fall hand-
lade det om en lång vistelse i Ryssland: 
 

Hälst efter […] Translatorstiensten i Narwen ey lärer wara af stå stoor 
swårhet att icke Petter Lindman, som så ofta till förende och i synner-
het nu inimoot 2 åhrs tijdh för Språkets skuldh wistats i Ryβlandh, 
Woywodernes bref till Gouvernementet i Narwen, hwilka på gemen 
Ryska skrijfwas pläga, skall kunna rätt öfwersättia, sampt med andre 
der till hörige beställningar komma till rätta. 

 
Vid sidan av ryskan hade Lilliemarck studerat kyrkslaviska och polska. Det 
sistnämnda språket lärde han sig, som vi har sett, under fälttåget i Polen och 
han behärskade det så väl att han förmådde tolka. Vid sidan av de slaviska 
språken behärskade Lilliemarck även franska, vilket framgår av hans brev 
till baron Görtz från Åland.  
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