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Abstract 

The aim of this essay is to study diaries and letters from Swedish soldiers during 

the Great Nordic War, more specifically those written during the campaign 1707-

1721 against Russia, in search of religious coping and religious parables. The the-

oretic framework is evolved around Kenneth Pargament’s theory about religious 

coping, and Ana-Maria Rizzuto’s theory about object relations. The method used 

can be described as hermeneutic. The questions at hand were:  

 

- How did Swedish soldiers during the war against Russia relate to God, and 

express image of God and religious concepts? 

- Did the soldiers express themselves in terms of spiritual coping and in that 

case to what extent? 

 

 

The conclusions were that the soldiers used religious coping as a method of sur-

vival. They used all methods as stated by Pargament, except the method that in-

volves cooperation with God, unless you count being God’s humble servant as a 

way of cooperation.  

 

Several diaries features songs and poems and many expresses prayers and faith in 

God. The soldiers express themselves with parables to the Old Testament, for ex-

ample to the Babylonian captivity. The language of the diaries changes after the 

defeat of Poltava 1709, to a richer one full of religious parables. 
 

Keywords: Spiritual coping, soldiers, Great Nordic War, Charles the XII, Kenneth Par-

gament. 
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Kapitel 1 Inledning 

1 Inledning 

Sverige under stormaktstiden har beskrivits som det land i Europa där den rätta 

tron, i detta fall den lutherska, betonades mer än någon annanstans. Samhället 

präglades av en religiös kultur där världen tolkades i religiösa termer och som 

omslöt alla människor (Villstrand, 2011). I likhet med det gammaltestamentliga 

Israel, identifierade sig svenskarna som bundna av ett kontrakt med Gud; man såg 

sig som ett utvalt folk med historiska band till Israels folk, till och med som Isra-

els folk. Därmed inte nödvändigtvis att man var det enda utvalda folket, men ett 

av dem. Med denna typ av förklaringsmodell kunde enkelt motgångar i krig legi-

timeras, då det var ett straff av Gud. Guds hämnd yttrade sig som svält, pest eller 

krig. Dessa straff kunde drabba folket även om enbart någon enskild människa 

begick någon synd, på så vis fanns än mer incitament för att strängt kontrollera 

befolkningen (Ekedahl, 1999).  

 

Det stora nordiska kriget är en av de svåraste katastrofer som drabbat Sverige; ett 

krig som varade i mer än tjugo år och som resulterade i mer än 200 000 döda sol-

dater och ett utarmat och kraftigt decimerat rike, där samtliga Guds straff utdela-

des; så väl svält, pest som krig. Samtidigt finns det ingen omfattande forskning av 

soldaternas egna berättelser utifrån religiösa föreställningar. Deras upplevelser av 

själva kriget har varit viktigt för den svenska historieskrivningen, men man har 

lämnat mycket av deras egna upplevelser därhän, trots att det kanske är det som är 

det mest intressanta, deras upplevelser av sin tid och tro. Genom att studera dessa 

kan vi komma närmare svunna tiders människors religiositet.  

 

För att förstå hur det ansträngda riket bemästrade dessa prövningar, kommer jag 

att studera dagböcker och brev från svenska soldater i kriget, för att undersöka 

deras gudsbild och religiösa föreställningsvärld i svåra situationer. Det är intres-

sant då perspektiven möjligen förändras hos soldaterna under detta långa krig. 

Intressant är även hur kungen identifieras och kopplas in i den religiösa föreställ-

ningsvärlden, samt hur detta används för att soldaterna ska kunna hantera det på-

frestande kriget. Vilka religiösa eller spirituella föreställningar klarar av att moti-

vera detta? 

1.1 Bakgrund 

I den svenska armén var tron en viktig beståndsdel och en disciplinerande och 

enande faktor. Karl XII var kung av guds nåde. Historikern Peter Englund skriver 

om hur armén försökte lära in religiösa tankemönster i soldaterna; att de inför ex-

empelvis en stormning inte behövde ta skydd, då det var guds vilja som avgjorde 

om man träffades eller ej (Englund, 1988). Religionen var en helt naturlig del av 

människans vardag och världsbild, och människan var utlämnad åt gud och guds 



4 

 

makt. Krigets inledande segrar förklarades också gärna med att gud handgripligen 

hade deltagit, exempelvis genom att ändra väderförhållanden åt svenskarnas favör. 

Det som var svårt att tolka, eller som hänt av en slump, förklarades i religiösa 

termer, och detta gällde även kungen själv (Englund, 1988). Svenskarna skulle 

utkräva straff och hämnd i gammaltestamentlig anda åt de som attackerat Israels 

folk, Sverige, år 1700. Problemet, menar Englund, med detta resonemang inträffar 

den dag den svenska armén förlorar (Englund, 1988). Samtidigt ska detta inte 

övertolkas; andra forskare pekar på att det även fanns nytestamentliga inslag i 

fältprästernas predikan. Källmaterialet är litet, men i en av få bevarade predik-

ningar, från dagen före Poltava, framhölls vikten av nåd och tro, istället för straff 

och hämnd (Gudmundsson, 2011). 

 

Kriget inleddes år 1700 när Danmark, Polen och Ryssland anfaller Sverige, och 

fram till 1709 kännetecknades det främst av svenska segrar. I slutet av 1707 beger 

sig den svenska armén från Sachsen genom det besegrade Polen med Ryssland 

som mål. I juni 1708 marscherar kungen ut från Polen med cirka 38 000 man, in-

ledningsvis i riktning mot Moskva (Englund, 1988). Samtidigt marscherade gene-

ral Lewenhaupt med en armékår på 12 500 man från Kurland (i dagens Lettland), 

med sig hade han mängder av proviant till huvudarmén. Ryssland tillämpade efter 

en inledande svensk seger vid Holowczyn den 4 juli 1708 den brända jordens tak-

tik, och kungen fick hösten 1708 ändra riktning från Moskva neråt Ukraina, där 

tillgången på proviant och foder ansågs vara bättre (Englund, 1988). Under hösten 

angrips Lewenhaupts armékår, som tvingas lämna efter sig all proviant, och end-

ast knappt hälften lyckas ansluta till huvudarmén. Efter en svår vinter med stora 

förluster försöker Karl XII nå ett avgörande med ryssarna vid staden Poltava i 

slutet av juni 1709. Detta misslyckas, och armén gör sin första reträtt under kriget, 

ner till den närliggande floden Dnepr. Här flyr kungen och en mindre del av ar-

mén över, men huvudarmén på 20 000 man kapitulerar för tsar Peters styrkor, 

under ledning av redan tidigare nämnde Lewenhaupt (Englund, 1988). Omkring 

en fjärdedel av dessa överlevde fångenskapen och kunde återvända hem, de flesta 

1722 (Åberg, 1991).  

 

De resterande åren kännetecknas i princip uteslutande av motgångar och nederlag. 

Alla Östersjöprovinserna erövras. Kungen stupar i Norge den 30 november 1718, 

men kriget fortsätter till 1721. Det svenska stormaktsväldet är därmed över.  

1.2 Syfte, mål och begreppsdefinitioner 

Denna uppsats syfte är att med hjälp av teorier om coping och objektrelationer 

undersöka hur svenska soldater under stora nordiska kriget klarade att ständigt 

befinna sig på rörande fot med död och förintelse omkring sig och hur man i detta 

gav uttryck för sin religiösa föreställningsvärld och gudsbild. Detta kommer att 

ske genom att analysera dagböcker från svenska soldater i fälttåget mot Ryssland. 

Uppsatsen tar sin början i det fälttåg mot Ryssland som Karl XII inledde 1707. Ett 

annat syfte med uppsatsen är att utröna huruvida det är fruktbart att tillämpa de 

förhållandevis nya teorierna på ett äldre material, och vad det kan innebära för 

tolkning av materialet och för teorierna.  
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I uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppen religiositet och spirituali-

tet, utifrån Pargaments definition (vars teori om spirituell coping diskuteras i av-

snittet teori). Pargament definierar spiritualitet som ett ”sökande efter det heliga” 

(Pargament, 2007 s. 32) och använder religiositet för större sociala komplex av 

kollektiv natur. Spiritualitet används som term för personliga uttryck av spirituell 

natur, uttryck som kan vara både traditionella och icketraditionella (medan religi-

ositet ofta står för traditionella uttryck), och därför är det metoder för spirituell 

coping som kommer att diskuteras nedan (Pargament, 2007 s. 32). 

1.3 Frågeställning 

– Hur uttrycks gudsbild och religiös föreställningsvärld hos svenska soldater un-

der kriget mot Ryssland?  

– Ger soldaterna uttryck för spirituell coping och i vilken utsträckning och situat-

ion sker i så fall det? 

 

1.4 Avgränsning 

Det stora nordiska kriget utkämpades på ett flertal fronter och i ett flertal länder. 

Jag har valt att fokusera på Ryssland, som kan beskrivas som Sveriges huvudfi-

ende i kriget, och även det land där flest svenskar hamnade i fångenskap. Det 

finns ett rikligt dagboksmaterial från kriget som gavs ut i inbunden form i tolv 

volymer mellan 1901 och 1918 av August Quennerstedt under titeln Karolinska 

krigares dagböcker. Ur dessa har jag valt ut de dagböcker och brev som skildrar 

soldaterna i Ryssland. Andra mer refererande texter har valts bort då det person-

liga perspektivet inte är framträdande. I de fall dagböckerna även beskriver exem-

pelvis det tidigare fälttåget i Polen har detta utelämnats. Däremot har skildringar 

av fångenskapen i Ryssland tagits med, då det kan tänkas vara ytterligare en di-

mension för de svenska soldaterna att hantera. Skildringar av tiden i Turkiet har 

inte tagits med.  

 

Även mer politiskt material som exempelvis korrespondens mellan kungen och 

militära befälhavare har valts bort. Detta då syftet i möjligaste mån är att skildra 

soldaternas vardag och upplevelserna av denna. Därför har även högre militära 

befälhavare, kanslipersonal och annan icke-stridande personal som präster valts 

bort ur det rikliga källmaterialet, liksom långt senare nedtecknade memoarer. 

 

Jag har också utelämnat dagböcker eller brev som är skrivna av höga militära be-

fälhavares berättelser då jag anser att de hade en större medvetenhet om att deras 

alster skulle publiceras och kanske därmed uttryckte sig annorlunda.  

 

Med alla avgränsningar som har nämnts ovan återstår tio texter från Quen-

nerstedts bokserie, och dessa kommer samtliga att analyseras och bearbetas i upp-

satsen. Två av dem sträcker sig endast fram till tiden före Poltava, övriga åtta 

skildrar även (och vissa i huvudsak) fångenskapen i Ryssland.   

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att de avgränsningar och exkluderingar av 

material som gjorts är av skäl som motiverats ovan. Då jag vill ge en representativ 
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bild har jag inte enbart valt ut de dokument som bekräftar bilden av en religiös 

soldat, utan samtliga texter är med i denna uppsats som uppfyller kriterierna på att 

a) vara samtida med händelserna som skildras (i de fall det går att utröna), b) 

skildrar kriget mot Ryssland, c) vara av karaktären dagbok/brev/annat med ett 

personligt tilltal, d) vara författat av en stridande soldat i den svenska armén, dock 

ej av de högsta militära befälhavarna (främst är det Lewenhaupt och Rehnsköld 

som är aktuella här), av ovan angivna skäl, och e) vara författat på svenska. Det är 

alltså ett systematiskt urval av material, baserat på vad som finns tillgängligt, inte 

avhängigt av om de innehåller referenser till en religiös föreställningsvärld eller 

ej. 

1.5 Forskningsgenomgång 

Forskningen om coping och om spirituell och religiös coping är mycket omfat-

tande, och den diskuteras närmare i uppsatsens teoridel. I forskningsgenomgången 

ligger fokus på karolinerna samt forskning om spirituell och religiös coping bland 

soldater och fångar (de flesta av dagboksförfattarna blev ryska krigsfångar). 

Forskningen om stormaktstidens soldater är hanterbar, men som ett led i att finna 

forskning mer allmänt om det andra temat för denna del, har jag gjort databassök-

ningar i tre databaser: PsychInfo, Pubmed och PsychArticles. Sökorden jag an-

vände mig av var ”spiritual”, ”religious”, ”coping” och ”soldiers” samt med sista 

ordet utbytt mot ”prisoners”. Genom att enbart kombinera ”spiritual” och ”co-

ping” samt ”religious” och ”coping” blev antalet träffar oerhört stort, så även ge-

nom att kombinera ”coping” och ”soldiers”. Samtidigt är det spirituell och religiös 

coping bland soldater som är denna uppsats fokus (coping är ett vedertaget och 

populärt begrepp) och antalet träffar för dessa tre ord var, beroende på vald data-

bas, mellan 1 och 19 (med databasernas generella inkluderings- och exkluderings-

kriterier, samt engelska som språk), och dessa har jag sedan studerat. De som har 

relevans för denna studie är inkluderade nedan.  Sökningarna genomfördes vid två 

tillfällen i april 2014. 

Religiös coping bland soldater och fångar 

Forskningen kring spirituell (eller religiös för den större helhetsbilden) coping, 

eller bemästrande, bland soldater är relativt ny, och utgår främst från medicinska 

studier samt intervjuer. Studierna rör främst nyare tid, men som synes nedan finns 

ett undantag. Här redogörs för de fyra studier som kan ha relevans för min upp-

sats. 

 

I ett paper med i tidskriften Journal of Religion and Health diskuterar Brian 

Wansink och Craig S. Wansink (2013) två studier av amerikanska krigsveteraner 

från andra världskriget. De har utgått från gamla intervjuer i ett större forsknings-

projekt som genomfördes under fyra år efter kriget, samt gjort en nutida uppfölj-

ning med veteraner. Den första studien visar att strid ökar andelen soldater som 

ber från 42 till 72 % samt att desto hårdare strid, desto fler som ber. Den andra 

studien, som forskarna själva varit med om att genomföra, visar att soldater som 

uttryckt negativa erfarenheter av strid i större utsträckning deltog i gudstjänst än 

de som hade positiva erfarenheter (Wansink & Wansink, 2013). Detta resultat 

stod sig även femtio år efter striderna, då den förra gruppen fortfarande i mycket 

större utsträckning uppvisade vad de kallar ett religiöst beteende.  
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En annan studie, genomförd på mer nutida militära patienter i USA, visar att an-

delen troende är betydligt högre än i det amerikanska samhället i stort, och en 

tredjedel av de tillfrågade efterfrågade bön eller annat religiöst stöd som ett led i 

rehabiliteringen (McLaughlin, McLaughlin & van Slyke, 2010). Fontana och Ro-

senheck visar i en studie av amerikanska veteraner att de som i större utsträckning 

upplever sig ha förlorat meningen med tillvaron i högre grad söker hjälp av präs-

terskap än mentalsjukvård (Fontana & Rosenheck, 2005).  

 

I en studie av palestinska fångar från 1997 visar tre forskare att den minst fre-

kventa copingmetoden var att vända sig till religion, särskilt i de fall som tortyr 

hade förekommit, då flera fångar ifrågasatt tron, vilket enligt författarna går emot 

den gängse uppfattningen av tro i det palestinska samhället (Quota, Punamäki & 

El Sarraj, 1997).  

Det svenska Israel – religiös föreställningsvärld hos karolinerna 

Den aktuella forskningen om den svenska stormaktstiden är inte längre särskilt 

omfattande, och har ofta ett fokus på kungen eller de rent krigsmässiga aspekter-

na. Som ett led i att finna relevanta studier har jag gått igenom samtliga årgångar 

av Karolinska förbundets årsbok, som förutom artiklar också diskuterar nyut-

kommen litteratur på området. Boken har getts ut årligen sedan 1910. Jag har 

också studerat de senaste översiktsverken på området (Sveriges historia 1600-

1721, huvudförfattare Nils Erik Villstrand samt Stormaktens sista krig av Olle 

Larsson), och vilka källor de i sin tur har baserat sina texter på, samt slutligen 

gjort sökningar via Lunds universitetsbiblioteks sökmotor Lovisa. Sökorden som 

användes var ”karolin/-er”, ”stora nordiska kriget” samt ”Karl XII”. Sökningarna 

genomfördes i februari och mars 2014, men tillförde inte särskilt mycket till det 

som jag funnit av ovan. De studier som hade relevans för området diskuteras ne-

dan. 

 

Historikern Peter Ericsson skriver i sin avhandling Stora nordiska kriget förklarat 

att kungen sågs som guds smorde och redskap (Ericsson 2002).  Genom den lut-

herska tron legitimerades den svenska staten som skapad av gud och med kungen 

som en kanal för gudomliga uttryck i vardagen och nödvändig att lyda, något som 

gav den svenska staten ideologisk styrka. Religionen förklarade samhällets ord-

ning och gav så väl mål som mening åt de som levde i riket, inte minst i de pröv-

ningar som kriget utgjorde. I sin studie av bland annat predikningar visar Ericsson 

hur det religiösa tilltalet inte förändras genom krigets prövningar, slutligen skulle 

de omvända syndarna som utgjorde det svenska, utvalda, folket ges segern (Erics-

son, 2002).  

 

Litteraturvetaren Nils Ekedahl skriver i sin avhandling Det svenska Israel (1999) 

hur Bibeln tjänade som nationell myt inte enbart i Sverige utan även andra länder. 

Identifikationen och parallellerna med Israels folk menar han tjänade som en 

enande faktor i Sverige, och dessutom något som pekar på att nationsbyggande 

och nationell enighetssträvan kanske inte är ett så nytt fenomen som forskningen 

hittills hävdat. Det är dock enligt Ekedahl svårt att avgöra i vilken grad folket de-

lade denna identifikation. Kyrkan och staten verkade i symbios i syfte att kontrol-

lera befolkningen, och samla den kring kungamakten (Ekedahl, 1999). Inte minst 
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viktigt då kungen var Guds ställföreträdare på jorden. I avhandlingen studerar 

Ekedahl hur en då känd författares predikningar knöt an till allt detta i syfte att 

skapa ett medvetande om nationen Sverige bland folket. Annorlunda uttryckt ett 

embryo till nationalism, vilket även diskuteras i historikern Jonas Nordins av-

handling Ett fattigt men fritt folk (2000). Han visar på hur svenska segrar från of-

ficiellt håll skedde med hjälp från gud, och nederlag som guds straff, i de fall som 

nederlagen diskuteras, det vill säga (Nordin, 2000).  

 

Forskningen har noterat att en del svenska fångar anammade pietismens idéer un-

der fångenskapen, och sedan förde den med sig hem. Pietismen, med ursprung i 

1600-talets Tyskland, är en variant av luthersk kristendom som kännetecknas av 

innerlighet i tro och att denna tro ska vara praktisk och inte teoretisk och att den 

enskilde ska känna personlig gemenskap med gud, något som kan betecknas som 

att låta känslorna influeras av tron. Enligt forskaren Margit Franck ska idéerna ha 

spridits av tyskar i svensk tjänst, men också av svenskar som studerat i Tyskland 

(Franck, 1988).  

 

Slutligen måste också nämnas historikern Peter Englunds forskning på området, 

främst hans bok Poltava från 1988, som är den mest kända studien av detta kata-

strofala slag, där han utifrån ett rikt källmaterial från både Sverige och Ryssland 

ger en god överblick av perioden före, under och efter slaget. Flera av de dag-

böcker han baserat sin studie på återkommer i denna uppsats, även om fokus här 

är ett annat.  

1.6 Material 

Som tidigare nämnts är August Quennerstedt bokverk (1901-1918) Karolinska 

krigares dagböcker materialet i denna uppsats. De består av utgivningar av första-

handskällor, det vill säga dagböcker och brev från kriget som har överförts till 

tryckt form med mycket få språkkorrigeringar. Då jag som tidigare nämnts valt att 

fokusera på kriget mot Ryssland, kommer jag att använda mig av dagböcker och 

brev från dessa volymer, som fortfarande är det rikligaste källmaterialet när det 

gäller brev och dagböcker från kriget. Det finns bevarade handskrivna brev och 

dagböcker utspridda på arkiv både i Sverige och utomlands, av praktiska skäl är 

de tryckta att föredra. De är primärkällor till mycket av vår kunskap om det stora 

nordiska kriget och översättningarna till tryckt skriftspråk har utförts av sakkun-

niga. 

 

I avsnittet avgränsning framgår att jag gjort vissa strategiska val och uteslutit de 

grupper som inte själva deltog aktivt i kriget, eller skrivit ned sina minnen långt 

senare. I detta avseende är breven att föredra, tyvärr är de färre till antalet än dag-

böckerna, och endast en brevsamling studeras i denna uppsats, inte minst som en 

kontrast till dagböckerna för att se om stilen skiljer sig åt, och i så fall eventuellt 

hur. Många av dagböckerna har renskrivits vid ett senare tillfälle, vilket sannolikt 

medfört att författarna gjort vissa korrigeringar av sina upplevelser. Detta noteras i 

de fall det är känt och är en begränsning vi får leva med. 

 

Historikern Hans Villius visade i sin avhandling från 1951 att flera av dagböcker-

na påvisar ett så markant släktskap att de inte kan ha tillkommit utan att antingen 
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de byggt på samma officiella dokument, eller att författarna varit medvetna om 

varandra. Av de dagböcker som ingår i denna undersökning, är det endast Petres 

dagbok som Villius undersökt, och han fann att den tycks bygga delvis på offici-

ella skildringar, särskilt när det gäller truppstyrkor, förluster och liknande (Villius, 

1951). Det har dock ingen betydelse för denna uppsats syfte. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1 Introduktion 

Denna uppsats teoretiska ramverk är centrerat kring två teoribildningar vilka jag 

anser ha relevans för uppsatsens syfte och mål. Dessa är dels teori om spirituell 

coping; hur människan hanterar en krissituation utifrån religiös föreställnings-

värld, och dels objektrelationsteori, hur människan relaterar till i detta fall gud. 

Objektrelationsteorin är främst avsedd för den första frågeställningen, om religiös 

föreställningsvärld och gudsbild, medan teorin om spirituell coping främst är av-

sedd för uppsatsens andra fråga. Då teorin om spirituell coping är mer utförlig, 

inleder den denna del. Teorierna har vissa gemensamma beröringspunkter då ob-

jektrelationsteorin fokuserar på uppkomsten av och uttrycken för den spirituella 

föreställningsvärld som är en del av och en förutsättning för bemästrandet. Det 

teoretiska ramverket kommer att användas för att tolka uppsatsens empiri, dag-

böckerna och breven från Ryssland. Syftet är alltså inte i första hand att pröva 

teoriernas giltighet utan att tolka ett empiriskt material. Samtidigt måste under-

strykas att teorierna kritiskt kommer att prövas i och med att de tillämpas på ett 

äldre material än vad som är brukligt för dessa teorier, och detta kan uttryckas 

som en form av teoriprövning.  

2.2 Spirituell coping 

Då denna uppsats handlar om människor i svåra situationer, och hur de beskriver 

sig själva och sin spirituella omvärld i dessa situationer, har jag valt att inkludera 

teoribildning om coping. Coping handlar om att hantera skillnaden mellan situat-

ionens krav och de resurser som faktiskt finns till hands, men också att förstå och 

hantera de krav som finns i personens liv (Ahmadi, 2006). Definitionen kan vari-

era något, men här ska det förstås som hur människor hanterade den svåra situat-

ion som olika vedermödor i kriget mot Ryssland innebar. Då det handlar om män-

niskor i det lutherska Sverige, under en tid då religionen var en naturlig (och obli-

gatorisk) del av människors vardag, är det mer specifikt hur man med hjälp av 

religionen hanterar dessa situationer och upplevelser, alltså en coping som kan 

förstås i spirituella termer. Sedan är frågan hur detta framgår av materialet. Samti-

digt är det viktigt att poängtera att all coping givetvis inte behöver ha spirituella 

inslag, och att för troende personer kan situation även utlösa starkare känslor än 

för de personer som inte upplever samma händelse ur en religiös tolkningsram. 

Traumatiska händelser kan även leda till förändringar i religiös uppfattning hos de 

drabbade (Pargament, 2007).  

 

Den främste representanten för coping inom religionspsykologi är Kenneth Par-

gament. Pargament menar att i situationer av kris – exempelvis en flygplans-

krasch, dödsfall och sjukdom - vänder sig människan ofta åt religionen. Han me-

nar att det är i stressade situationer människor i högst utsträckning visar tecken på 



11 
 

religiositet. Till detta finns flera orsaker, viktigast är att religionen har en medve-

tenhet om att svåra kriser drabbar människor och också har idéer om hur vi bäst 

bör hantera dessa kriser och tragedier (Pargament, 2007).  

 

Som tidigare indikerats gör författaren en åtskillnad mellan religiositet och spiri-

tualitet, som också används i denna uppsats. Tidigare användes begreppen i prin-

cip synonymt. Idag är de mer polariserade, där religiositet ses som negativt: in-

stitutionellt, statiskt och trosbaserat medan spiritualitet är personligt och subjek-

tivt, och ofta presenteras på ett positivt sätt (Pargament, 2007). Enligt Pargament 

är det inte möjligt att i praktiken skilja begreppen åt, då spiritualitet ofta är ett 

uttryck för religiositet (Pargament, 2007). Det finns en religiös referensram, oav-

sett om det är en kontext som är anammad eller ej av personen i fråga.  

 

Författaren definierar psykologi som något som försöker hjälpa folk att få kontroll 

över det de inte har kontroll över medan religion kan uttryckas som att hjälpa 

människor att uppskatta det de inte själv kan kontrollera. Det ena perspektivet vill 

framhäva styrkan i individen, det andra att vi ska nöja oss med maktlösheten och 

leta svaret annorstädes (Pargament, 1997). Synen på människan i kris har varierat 

inom psykologin; från att ha varit beroende av en inre kamp mellan människans 

instinktiva begär och samhällets till ett mer biologiskt perspektiv på hur männi-

skan reagerar på stress. Pargament nämner hur forskare på 1930-talet och framåt 

utvecklade detta till att kroppen i lägen av kris förbereds på att reagera med kamp 

eller flykt. Det är först efter andra världskrigets slut som forskningen intresserat 

sig för hur människor i krig reagerar på stress. Vad som idag närmast beskrivs 

som posttraumatisk stress; symptom av rädsla, mardrömmar och likande sågs tidi-

gare som enbart reaktion på skador eller psykisk sjukdom (Pargament, 1997).  

 

Begreppet coping ska enligt Pargament förstås som både yttre och inre faktorer, 

men kanske viktigast ett perspektiv som antar att det finns ett växande samband, 

en process, mellan individen och världen. Det är också viktigt att påpeka att co-

ping inte sker i ensamhet, det finns ett socialt sammanhang där detta sker. Det kan 

också beskrivas som ett letande efter mening i stressade situationer. Nyare studier 

visar att människor inte nödvändigtvis involveras i religion i kris, men i 1700-

talets lutherska Sverige var det troligen oundvikligt (Pargament, 1997). För vi till 

begreppet spiritualitet, som definieras som ett ”sökande efter det heliga” (Parga-

ment, 2007 s. 32) blir det hela än tydligare: spirituell coping är ett sökande efter 

det heliga i svåra situationer. Därför är det naturligt att i denna uppsats tillämpa 

teorier om spirituell coping på dagböckerna från 1700-talets början, en tid då tro 

inte var en privatsak utan en i högsta grad officiell angelägenhet. 

 

En svårighet är att utvärdera vad ur copingen som är spirituell och vad som är 

generell coping, och till hur stor del måste religionen vara inblandad för att det 

ska vara en betydande del? Det är inte heller effekten av copingen som är av in-

tresse för denna studie, utan istället den eventuella förekomsten och hur den besk-

rivs (Pargament 1997).  

 

Av intresse för denna studie är att Pargament räknar upp olika nivåer där det är 

mer eller mindre sannolikt att finna just spirituell coping, och till dessa räknas en 

personlig nivå, det vill säga om personen är troende, i svåra, hotfyllda situationer 

och slutligen i religiösa kontexter. I denna studie, som utspelar sig i en synnerlig-
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en religiös kontext, bland religiösa personer, i svåra situationer, borde det därmed 

vara klart att den sociala kontexten influerar personerna, och att de bemästrar situ-

ationen med religiösa förtecken Pargament, 1997). Man kan fråga sig vilka alter-

nativ till spirituell coping som fanns för karolinerna, men det utesluter inte olika 

tolkningar för den sakens skull. Man kan till exempel tänka sig copingmetoder 

som slår an mer till dygder i soldatlivet, som stoiskt lugn och hjältemod. Vad de 

sedan gör i sin spirituella coping varierar, och detta diskuteras inte särskilt utför-

ligt av Pargament. I denna uppsats tolkar jag det som att det kan vara bön, reli-

giösa liknelser, läsning av religiösa texter och annat.  

 

Pargament skiljer på tre copingstilar att hantera svåra situationer. I den första väl-

jer personen att klara sig utan Guds hjälp, i den andra låter personen Gud råda 

över situationen och litar på Guds hjälp, och i det tredje fallet samarbetar Gud och 

individen. I ett senare verk är detta utvecklat och delvis ersatt enligt tabell nedan 

(Pargament, 1997 och 2007). 

 

Tabell 2:1 Spirituella copingmetoder, Pargament (2007, s. 100, egen översättning) 

 

1. Att omdefiniera en stressfaktor genom tro till en potentiellt positiv dylik. 

2. Söka spirituell support från det heliga. 

3. Söka spirituell support från församling, prästerskap. 

4. Söka spirituell anknytning med transcendenta eller inneboende makter.  

5. Att spirituellt försöka hjälpa andra. 

6. Att samarbeta med det gudomliga för att lösa problem  

7. Att renas genom ritual. 
 

 

Tabellen har fördelar jämfört med de tre först nämnda sätten, men dessa är å andra 

sidan tillräckliga för att förstå själva relationen mellan personen och gud. Därför 

kompletterar de enligt min mening varandra. Till dessa metoder och synsätt kom-

mer vi att återvända i analysen. 

2.3 Objektrelationsteori 

Då uppsatsen på många sätt handlar om representationer av gud och hur det ut-

vecklas samt används under en människas livscykel är det relevant att inkludera 

en diskussion om vad som kallas objektrelationsteori (Rizzuto, 1979). Objektrelat-

ionsteori handlar i detta sammanhang om hur objektet i fråga, här karoliner, rela-

terar till gud. Detta är avhängigt av vad som psykoanalytikern Ana-Maria Rizzuto 

benämner object sources så som upplevelser i den tidiga barndomen, för det är då 

människans bild av Gud formas. Senare introduktion i den religiösa världen (så 

som kyrkans) kan bara tjäna till att bekräfta eller dementera personens egen tidiga 

bild av Gud. Under människans levnad återvänder den enligt Rizzuto till sina upp-

levelser i barndomen. Rizzuto tar i sin forskning utgångspunkt i Sigmund Freuds 

psykoanalys, men går in mer på djupet i frågan om relationen mellan människan 

och Gud, samt hur den utformas. Freud sade att människans relationer senare i 

livet baseras på de minnen som de första relationerna lämnar efter sig, och detta 

utvecklar Rizzuto vidare (Rizzuto, 1979).  Enligt Freud närmare bestämt i barnets 

relation till fadern, vilket Rizzutos empiriska studie visar är förenklat; det kan till 
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exempel också utgå från önskemål från barnets sida hur en drömförälder skulle te 

sig, samt till modern. I senare studier har Rizzuto också betonat vikten av kultu-

rella bilder av gud och guds egenskaper, så som de till exempel predikas, och att 

det är samspelet mellan individens inre behov och samhällets symboler som ger 

en mer fullständig bild av psykologin bakom religiös erfarenhet (Geels & Wik-

ström, 2012). 

 

Vidare visar Rizzuto att olika människor relaterar till gud på olika sätt. Vissa refe-

rerar ständigt till gud medan andra är nöjda med att veta att gud finns (Rizzuto, 

1979). Här kan man också dra paralleller till Pargaments diskussion om religiös 

coping; människor tyr sig till religion på olika sätt i krissituationer, och det är rim-

ligen avhängigt av personens relation till gud, eller vad objektrelationsteori hand-

lar om.  

 

Rizzutos forskning uppehåller sig främst kring hur patienter med hjälp av sina 

föreställningar om gud uppnår psykisk stabilitet. Till skillnad från Freud anser hon 

att upplevelsen av gud har en såväl motiverande som stabiliserande betydelse för 

individen (Geels & Wikström, 2012). Rizzuto skiljer också på gudsbegrepp och 

gudsrepresentation, där det första är avhängigt av kulturen i samhället, till exem-

pel prästernas bestämning av guds egenskaper. Det andra står för individens egen 

upplevelse av gud, och detta är baserat på så mycket mer än samhällets kultur, 

exempelvis andra människors uppfattning om gud (Geels & Wikström, 2012). I 

svåra situationer kan människors upplevelser av gud åter aktualiseras, från att ha 

varit mer undanskymd (Geels & Wikström, 2012).  

 

Ett annat intressant fenomen som Rizutto nämner är att i barndomen lär sig barnet 

att gud är sträng, och straffar olydiga. Detta samtidigt som barnet till skillnad från 

andra objekt som det relaterar till inte kan se gud (Rizzutto, 1979).  

 

Vad som främst är av intresse för denna studie är hur soldaterna relaterar till gud, 

och i vilken utsträckning detta kan ha en motiverande och stabiliserande bety-

delse. Däremot är det inte möjligt att avgöra exakt hur dessa upplevelser har grun-

dats i barndomen, men möjligen om likheter soldaterna emellan pekar på före-

komsten av kulturella bilder från kyrkan och statens sida. 

2.4 Arbetsmodell 

I uppsatsen kommer främst att diskuteras de uttryck för en eventuell spirituell 

coping som materialet ger, och framförallt i förhållande till den tabell över sju 

copande metoder som diskuterats ovan. Nedan visas en modell på hur de båda 

teoribildningarna eventuellt kan bidra till en större förståelse tillsammans. Den 

kan utläsas uppifrån och ned, där de eventuellt kan föras samman. Enkelt uttryckt 

handlar Pargaments teori om hur människan i en kris kan bemästra den med reli-

giösa metoder. Fokus ligger inte i samma utsträckning på vad det är i människan 

som har skapat förutsättningen för bemästringen. Där kan Rizzutos teori bidra, då 

den utgår från händelser i barndomen samt samhällets inverkan på hur soldaterna 

relaterar till gud och hur detta aktualiseras i svåra situationer. Detta är svårt att 

leda i bevis, men bara det faktum att människor relaterar till gud (objektet) på 

olika sätt, gör det intressant att inkludera tillsammans med Pargaments teori om 
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spirituell coping. Dubbelpilen mellan de bägge modellerna ska symbolisera det 

eventuella sambandet mellan coping och föreställning, eller bild, av gud som jag 

vill undersöka i denna studie. En bild som kan ha en stabiliserande faktor i en svår 

situation. Modellens kärna är alltså hur och om föreställningen om gud påverkar 

de spirituella copingmetoderna, och till detta kommer vi att återvända i uppsatsens 

analysdel och slutsatser.  

 

 

Rizzutos modell, förenklad.                               Pargaments modell, förenklad. 

 

 
 

Figur 2.1: Teoretisk arbetsmodell. 
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Kapitel 3 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den metod som kommer att användas i 

uppsatsen, samt de analysfrågor som ska ställas till materialet för att säkerställa 

uppsatsens validitet. 

3.1 Hermeneutisk metod 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod för att karak-

terisera egenskaper och framträdande drag i materialet. Då materialet är skriftligt, 

har jag valt en kvalitativ textanalys, ibland benämnd källanalys. Vissa av dag-

böckerna har kritiserats för att deras skildringar av till exempel ett fältslag inte är 

tillförlitlig, kanske för att personen inte ens var där, eller för att dagboken är ren-

skriven långt senare. I detta fall är särskilt frågan om tillförlitlighet i textens histo-

riska innehåll inte av avgörande betydelse, då det är deras uppfattning om gud, 

och om kris samt hur man med hjälp av religiösa begrepp och eller föreställningar 

beskriver händelserna som är det intressanta. De används helt enkelt inte som en 

källa för de historiska händelserna, utan för det språk som författarna använde, 

vad som kan beskrivas som att jag vill studera källornas värderande eller norma-

tiva syfte. I den bemärkelsen är de förstahandskällor (Repstad, 1999).  

 

Jag kommer att analysera dagböcker och brev från kriget och analysera dem uti-

från Pargaments teori om coping och Rizzutos objektrelationsteori. Teorierna 

kommer att användas för att tolka soldaternas religiösa föreställningsvärld och 

gudsbegrepp för att se om och i så fall hur de hanterade krigets svåra situation 

med hjälp av religiösa förtecken. Konkret kommer jag att leta efter uttryck för gud 

och religiositet vid svåra händelser som avhandlas i dagböckerna och breven.  

 
Metoden kan beskrivas som en kvalitativ hermeneutisk textanalys då jag anser att 

man i tolkningen av materialet på något sätt bör anknyta till författarnas eventu-

ella intention och motiv bakom texten för att sedan kunna kommentera det reli-

giösa inslaget i texterna och förstå den tid de tillkommit i (Dahlgren & Florén, 

1996, Repstad, 1999). Annorlunda uttryckt att jag utgår från texternas perspektiv 

och försöker rekonstruera dess kontext, vilket också är viktigt för att försöka und-

vika moderna feltolkningar av materialet. Det är också viktigt att poängtera att det 

är en tolkning, och inte den absoluta sanningen, om nu en sådan överhuvudtaget 

kan finnas.  

 
Hermeneutik är ett perspektiv som ofta används vid tolkning av texter och som 

inte bara som ovan uppehåller sig vid textens kontext, alltså i vilket sammanhang 

det uppstod och skillnader mellan den situation som en läsare idag befinner sig 

gentemot författarens situation, utan också att man växlar mellan i detta fall del-

perspektiven av de enskilda dagböckerna med helhetsperspektivet som denna 

uppsats hoppas leda till (Wallén, 1996). Detta med hjälp av de teorier som redan 
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nämnts, allt för att försöka utläsa de enskilda individernas religiösa kommunikat-

ion och eventuella likheter och skillnader däremellan. Hermeneutiken är också 

lämplig då det gäller att sätta sig in i mer existentiella uttryck som personliga 

skildringar av svåra kriser faktiskt är, och där tolkning av språkets innebörd är i 

fokus (Ödman, 2004). Enligt Per-Johan Ödman, professor i pedagogik, kan den 

hermeneutiska processen delas upp i fyra moment. Det första har redan diskute-

rats, och benämns tolkning, som är en form av översättning av en text utifrån min 

tolkning av den. Det andra momentet är förståelsen, annorlunda uttryckt en insikt 

som inträffar när jag så att säga finner lösningen på det jag letat efter, i detta fall 

till exempel en religiös tolkning av ett fältslag eller en annan kris. Detta med hjälp 

av de analysfrågor som jag kommer att använda på texterna, och som presenteras 

senare. 

 

Det tredje momentet är förförståelsen som är avhängig av tidigare erfarenheter 

men också trosuppfattningar och föreställningar hos den som tolkar. Det fjärde 

och sista momentet är förklaringen, tolkningar innehåller eller använder ofta sig 

av en förklaring då vi måste förstå för att förklara och tvärtom. Samtliga moment 

förhåller sig till varandra och i slutet av processen presenteras en tolkning som är 

en förståelse av det givna materialet utifrån min förståelse, påverkad av förkla-

ringar och förförståelse (Ödman, 2004). Detta är för en forskare relevant att vara 

medveten om.  

 

Det är inte bara i relationen enskilda dagböcker/brev respektive helhet som gör att 

hermeneutik är ett lämpligt perspektiv utan också att det är i relationen text och 

tolkare och dennes förståelse utifrån den hermeneutiska processen, samt hur text 

och tolkare ska stödja varandra. Materialet ska relateras till teori, kunskaper och 

erfarenhet för att få en innebörd, och det är också syftet med denna uppsats. 

Ibland beskrivs den framväxande tolkningen och växlingen mellan individens 

förförståelse och mötet med texten som sedan resulterar i en ny tolkning och som 

kan bli förförståelse i en ytterligare tolkning som en hermeneutisk cirkel mellan 

del (text) och helhet (tolkning, förståelse). Helhetsbilden av texten är beroende av 

tolkningarna av delarna, och detta är i sig inget konstigt. Själva cirkelmetaforen är 

dock något olycklig då den antyder att erfarenheten eller tolkningen endast går 

runt i en cirkel, det vill säga att forskaren riskerar kommer tillbaka till utgångs-

punktens förförståelse i den nya tolkningen, och så är inte fallet. Därför används 

ofta istället en spiralmetafor för att visa hur förståelsen förhoppningsvis blir dju-

pare. I detta fall leder uppsatsen förhoppningsvis till en större förståelse av karoli-

nernas religiösa upplevelser. 

 

I sammanhanget bör också nämnas risken att i den hermeneutiska processen en-

bart ta med material i syfte att bekräfta min hypotes eller teori, därför är det vik-

tigt att i den forskningsprocess som denna uppsats utgör vara öppen inför materi-

alet och dess innebörd och uttryck (Ödman, 2004, Grenholm, 2009). Det är också 

en orsak till det relativt omfattande material som denna uppsats bygger på, då alla 

texter som ryms inom avgränsningarna har tagits med. 

 

Uppsatsens validitet grundas på att deltolkningarna av källmaterialet byggs upp 

till en helhetstolkning av bilden av gud, religiös föreställningsvärld och eventuella 

skillnader över tid. Detta bygger på att materialet kodas utifrån ett antal analysfrå-

gor, som följer nedan, och som anknyter till copingteori och objektrelationsteori, 
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allt i syfte att försöka mäta det som är avsett att mätas och för att tydligt redogöra 

för den process där detta har växt fram. Frågorna är deduktivt bestämda utifrån 

uppsatsens övergripande frågeställningar samt teoretiska ramverk. 

3.2 Analysfrågor 

Då materialet som redan indikerats är rikligt har jag valt att göra mer precisa ana-

lysfrågor till källtexterna för att avkoda dem (Boréus, 2011). Mycket av materialet 

är för denna studie oväsentliga beskrivningar av militära skeden så som marscher, 

geografiska uppgifter och liknande. Då vissa är omfattande och andra betydligt 

kortare, har jag försökt skapa ett enhetligt avkodifieringssystem, i syfte att syste-

matiskt undersöka uppsatsens textmaterial och skapa en helhetstolkning utifrån 

den övergripande frågeställningen. Detta är också i syfte att säkerställa att uppsat-

sens resultat speglar materialet, det vill säga att mina frågor mäter det som är av-

sett. Följande analysfrågor har använts på materialet: 

 

 Hur och när förekommer ”gud” och andra religiösa begrepp och termer, så 

som ”herren” och ”satan” i texterna? 

 Vad påstås uttryckligen om gud och religiös föreställningsvärld, till exem-

pel genom liknelser till bibliska personer och texter? 

 Hur ger materialet uttryck för religiös coping? Nyckelord är tro, bön och 

förtröstan och liknande begrepp. 

 Tycks personen ifråga välja att klara sig utan guds hjälp, låta gud råda över 

situationen, eller samarbetar Gud och individen? Nyckelord är ”förtrös-

tan”, ”tillsammans med” eller helt enkelt ett uteblivet resonemang. 

 Finns det uttryck för övriga av Pargaments metoder, som inte redan angi-

vits? Här åsyftas följande: 

o Att omdefiniera en stressfaktor genom tro till en potentiellt positiv 

dylik. Det kan uttryckas som resonemang kring hur den stressade 

situationen kan vändas till något positivt. 

o Söka spirituell support från församling, prästerskap. I texterna 

kommer jag leta efter konkreta uttryck för om författarna söker 

hjälp av präster eller församlingen. 

o Att spirituellt försöka hjälpa andra. Uttryck för att författarna reli-

giöst influerat eller hjälper andra i deras svåra situation. Det kan 

vara uppmaningar som att ha förtröstan hos gud. 

o Att renas genom ritual. Uttryck för riter och deras betydelse. 

 Förändras uttrycken/synen över uppsatsens tidsperiod? 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer varje källtext att presenteras individuellt, med en redogö-

relse för de religiösa uttryck som de visar, utifrån uppsatsens analysfrågor. Varje 

text inleds med en kort beskrivning om tillkomst och upphov. I den följande ana-

lysdelen tas sedan ett helhetsgrepp på hur källtexterna förhåller sig till uppsatsens 

frågeställning, copingteori och objektrelationsteori, utifrån frågeställning samt de 

analysfrågor som berör just detta. I avsnittet slutsatser diskuteras sedan uppsatsens 

övergripande frågeställningar. 

4.1 Resultat 

Lyth 

Lyth var löjtnant i de skånska dragonerna, ursprungligen från Gotland, och reste 

1703 från Sverige för att ansluta till den svenska armén på kontinenten. Hans dag-

bok är till en början kortfattad och utan personliga reflektioner, det är framför allt 

geografiska uppgifter och dylikt som räknas upp. Det finns om man bortser från 

någon enstaka referens till ”Jesu namn” i samband med årtal och liknande inga 

religiösa referenser i skildringen av tiden före 1709.  Ett exempel är i skildringen 

av den svåra vintern 1708/1709, som också är en av de dagbokens första längre 

mer personligt skildrade avsnitt en redogörelse för ändlösa marscher och ont om 

mat, ständigt omgiven av fiender. Lyth skriver att  

en almän klagan war ibland oss: hwad skole wi äta? hwad skole wi dricka? hwad skole wi 

emot instundande wintrens skarpa kiöld skyla oss med? Att man här jämte icke utan we-

klagan ock hiärtans compassion se måste, huru mången bra soldat uthungrad lade sig neder 

på jorden, gnagandes barken af trän för hunger skull, mången åter igen med en onaturlig 

spis sökte att stilla den utswultne magen tillfredz ock således där wid eländigt afsomnade 

(Lyth, 1986, s. 61).  

 

Efter den svåra vintern i Ukraina väntar det ödesdigra slaget vid Poltava, där Lyth 

deltog. I den följande skildringen av slaget finns dagbokens första reflektion uti-

från religiösa förtecken:  

effter 2:ne blodige håldne fältslag wi oss äntelig till retirerade emot swänska krigs maneret, 

som för denns gången aldrig skedt, skicka måste klockan wid pass 2 effter middagenm se-

dan wi från solenes upgånguti ellofwa klocke timar continuerligen fäcktadt ock mången 

jämwäl wid retiraden sig fången gifwa måste, där wi likawäl igenom Guds tillhielp woro 

segrande ock hade segren i wåra händer alt in till kl. 12, ifrån solen började uprinna, uti 9 

timmar. Här war nu wår lyckeliga periodus omlupen, ock war thenne dagen oss swänskom 

en bister, mulen ock mörck dag, ja, en alt för stor olycksdag (Lyth, 1986 s. 73).  

 

Efter denna beskrivning om hur soldaterna med Guds hjälp till en början hade 

segern inom räckhåll, skriver Lyth sedan om det som forskningen om Karl XII 

och hans krigskonst ofta diskuterar, nämligen det faktum att kungen under slaget 
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var sårad och inte kunde delta till fullo, och att detta sedan påverkat slaget, då 

kungen var en viktig faktor för de svenska soldaternas framgång (se t ex Villius, 

1991).  

 

De verkliga prövningarna för löjtnant Lyth tycks ha inletts i samband med kapitu-

lationen och att han, liksom så många andra, blev krigsfånge. Efter kapitulationen 

den 1 juli befann sig fångarna i princip ständigt på marsch mot det inre Ryssland. 

I december skriver Lyth att  

Wi upmuntrade hwarandra, som camerater för detta i fält warit, ock hämtstälte den nådige 

Gudens willia alt sammans med tolamod att undergå, hwad han öfwer oss ondt eller godt 

bestämt hade. Här war intet annat råd för oss att tillgå, än utj tysthet beklaga wår olycka ock 

anförtro Gud alt öfrigt med oss effter sin nåd att handla ock förfara (Lyth, 1986 s. 79).  

 

1710 är Lyth placerad i Sibirien och skriver i januari att den ständiga frågan om 

förplägnad lämnades åt guds omsorg. I februari skriver han att  

Jag för min person tillstår, att jag tillförene aldrig så troligen, innerligen ock med andackt 

bedit min Gud, som under detta wårt elända fångenskap, hwilket i sanning war en nöd-

drifwande tuckto mästare till Christum; det kunde med eftertryck lära oss att taga wår till-

flyckt till Gud samt söka hielp ock tröst hos hånom i nöden. Säll ock lycksalig är then man, 

som både uti med- ock motgång på Gud förtrösta kan (Lyth, 1986 s. 83).  

 
 

1719 kommenterar en än mer pessimistisk dagboksförfattare nyheten om kungens 

död:  

Hielp Herre Gud! Huru blefwo wi arme fångar uti detta året hiärteligen bedröfwade, isyn-

nerhet då uti Junii månad den hiärtklämmande dödzposten oss tillfördes, att wår aller-

nådigste Konung, wår segersamma anförare, wår fader ock wårt förswar, den stridbaraste 

Hielten och Swea store Konung […] igenom döden afgången ock ihiälskuten (Lyth, 1986 s. 

88).  

 

Han skriver om den oerhörda sorg kungens död innebar i hjärtat för honom och att 

det ”sårade och sönderbråkade hiärtat wille i bröstet försmäckta ock gå i stycken” 

och att alla fångar grät bittert över kungens död, vilket enligt författaren innebar 

inget mindre än att ”All wår lycka ock wälfärd syntes nu på en gång hafwa tagit 

sitt valete och sidsta farwäl ifrån oss.” (Lyth, 1986 s. 89).  

Hoo skall näst Gud nu sörja för oss fattige fångar eller sig om wår förlossning och wälfärd 

bemöda ock wårda låta […] Wi suto i wåra fångehyddor i detta ciberiska Babel och greto 

hiärteligen, enär wi tänckte uppå wår nådigste konungz olyckelige dödzfall, jämte wårt 

Swea Zion (Lyth, 1986 s. 89).  

 

I samma anteckning som ovan nämner författaren också att två svenska präster, 

samt några officerare samt meniga soldater avföll från den rena evangeliska läran 

till förmån för vad han kallar den ”ryska willfarelsen ock falska läran” något som 

enligt Lyth resulterat i ”allehanda Satans wärck” och åsamkandes än mer olycka 

för de svenska soldaterna. Det är först i samband med att Lyth förbannar dessa 

personer som han särskilt lyfter sin tro på ”wår dyraste frälsare Jesum Christum” 

(Lyth, 1986 s. 90).  

 

I anteckningarna från 1720 har författaren skrivit vad han kallar ett prognosticon, 

en dikt som kan tolkas som en form av framtidsprofetia, fast skrivet med facit i 



20 

 

hand. Den börjar med år 1700, och Lyth skriver sedan på vers fyra rader om varje 

år. Under 1701 skriver till exempel Lyth att ”Men Swärje ackta dig, att du den 

wäg ej går, / På hwilken Herrans hand mot dig med swärdet slår” (Lyth, 1986 s. 

91).  

 

I oktober 1721 fick svenskarna i Solikamski nyheten om freden mellan Sverige 

och Ryssland, enligt författaren var minnet av kungens död fortfarande en sorg 

som förtog glädjen av freden. Han tackar gud för freden men sörjer ”wår aller 

nådigste herre ock konung”. I december började Lyth den långa och svåra resan 

hem till Sverige, och anländer i december 1722 till Stockholm.  

 

Väl hemma tackar han avslutningsvis gud för att ”du jämwäl med tin nåd, frid ock 

wällsignelse wille framgent wara ock förblifwa hos mig ock låta mig ewinnerligen 

med tig lefwa!” (Lyth, 1986 s. 97-99). I förordet till denna dagbok skriver utgiva-

ren att Lyth vid hemkomsten avskedades med motivering att ”Herrar Generalerne, 

som uhr Fångenskapet komne, berätta åtskilliga des grofwa fehl under Fången-

skapen, hwarigenom han bragt de öfriga Fångarne i Olycka” (Lyth, 1986 s. III-V).  

Fänrik Petres dagbok. 

Petres dagbok skildrar händelser 1702-1709, främst i Kurland. Englund beskriver 

Petre, född 1685, som uppvuxen i en borgarsläkt i Arboga och han tog värvning 

1702. Petre tillhörde den del av den svenska armén som 1708 stod under befäl av 

Lewenhaupt och som hade till uppgift att ifrån Kurland nå huvudarmén i Ukraina 

med proviant och utrustning och var en av de som nådde fram. Han tillfångatogs 

efter Poltava, och kunde återvända hem till Sverige 1722. Dagboken sträcker sig 

dock enbart till strax före slaget vid Poltava, troligtvis har resten för alltid för-

svunnit (Englund, 1998).  

 

Petre skildrar livet som soldat mer utförligt än övriga dagböcker, som ofta relativt 

kort beskriver dagliga händelser. Mycket handlar om för soldatlivet uppenbarligen 

vardagliga företeelser som marscher och olika uppdrag som Petre utför. Händel-

serna förefaller vara sakligt och opersonligt skildrade utan vidare reflektion kring 

det som händer. Petre anmärker i sin dagbok när det hölls korum, samt kortare 

referenser i samband med någon dramatisk incident.  

 

Han skildrar Lewenhaupts armés väg mot huvudarmén på ett inlevelsefullt sätt 

och om de svårigheter man mötte, i september skriver han att det dåliga vädret i 

striderna mot ryssarna, som slog svenskarna i ansiktet, var guds straff. ”Summan, 

Gudz wrede och hembd öfwer oss kunde man klageligen förspörja […]” (Petre 

1921 s. 146). Sedan berättar han hur han nästan hamnade i ryssarnas händer men 

hade ”näst Gud att tacka denna soldaten före, att jag denna gongen undkom Rys-

sarnas hender” (Petre 1921 s. 148).  

 

Att situationen blev allt svårare kommenterar Petre med att för människor som 

inte var vana vid det karolinerna var, skulle de omöjligen kunna se på deras situat-

ion utan att gråta.  

War söndag, då ock predijkan blef hollen så wehl hoos oss som detaschementet, under 

hwilken man eij kunde hålla sig ifrån tåhrar af glädje, för det Gudh genom sin nådiga för-
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syn och skickelse så wijda hulpit oss ifrån den fahra, wij swewade utj, i ty wij wiste eij rätt 

wehl, hwart wij hambna eller lända skulle […] (Petre, 1921 s. 159).  

 

Här kan tilläggas att han noga poängterar de gånger då kungen närvarade vid pre-

dikningarna, vilket av anteckningarna att döma inte var ovanligt, även i de fall 

kungen hade sitt läger på annan plats (se t ex Petre, 1921 s. 174).  

 

I februari 1709 skriver han att vädret ställde till Karl XIIs planering, ”som det 

wille föruth till kienna gifwa, att Gudz wille intet wore, att wij i detta landet oss 

fördiupa skulle, derföre ock sådana stora tecken förut skiedde […]” (Petre, 1921 s. 

189). Han nämner sedan återigen guds straff i samband med den otur som följt de 

svenska karolinerna i Ukraina. Här är det viktigt att nämna det faktum som nämns 

redan i uppsatsens materialdel; nämligen att dagböckerna är renskrivna efteråt. 

Det är alltså inte säkert att detta är ett uttryck för Petres tro precis vid ögonblicket, 

utan tron på olyckorna som guds straff kan ha tillkommit i efterhand.  

 

Den 18 april skriver Petre att soldaterna äntligen kunde ta del av det heliga sakra-

mentet, nattvarden, för första gången sedan man lämnat Sachsen respektive Kur-

land. Oblater bakades och vin införskaffades (Petre, 1921). I maj tjänstgjorde han 

i löpgravar utanför staden Poltava, som belägrades av svenskarna. Här mötte han 

ofta kungen, som tycks ha småpratat med Petre vid ett flertal tillfällen. Petre ut-

trycker stor beundran för att kungen tar sig tid med honom. Vid flera tillfällen 

undkommer Petre precis ryska kulor, och prisar gud (se t ex Petre, 1921 s. 212). 

Den 6 juni har Petre ett nytt uppdrag utanför kungens högkvarter, där han  

blef hwarse, att Hans Kungl. Maij:tt låg på sijna blåtta knän och giorde sin bön till Gud […] 

hwilken bön förrättades med största devotion, så att jag det intet anskåda kunde utan öfwer-

flödiga tåhrars utgutelse […] (Petre, 1921 s. 227).  

 

Dagboken slutar strax före det ödesdigra slaget, och därmed kan inte eftervärlden 

få veta hur Petre tolkade de kommande svåra prövningarna, förlusten och den 

kommande fångenskapen. Bland det sista han skriver är hur kungen några dagar 

före slaget såras, vilket Petre beklagar inför gud att hans ”dyrbara blod moste 

rinna” (Petre, 1921 s. 235).  

Smepust 

Korpral Larsson Smepusts dagbok tillhör de ovanligare från det stora nordiska 

kriget då det är skrivet av en underofficer i den svenska armén. Smepust, ur-

sprungligen från Dalarna, tog värvning 1701, efter att enligt dagboken ha nekats 

flera gånger på grund av sin bristande längd. Han tillfångatogs i samband med 

arméns sammanbrott vid Poltava 1709. Inledningsvis är dagboken kortfattad, och 

de religiösa uttryck som nämns är att vid olika mindre segrar och eller prövningar 

författaren nämner ”Gud i lof”, med ”Guds hielp” och andra korta uttryck på 

samma tema, i samma stil som Lyths och Petres dagbok. Det ges inte mycket re-

flektion över händelserna som skildras, utan händelser skildras kort och koncist. 

Allt detta förändras dock i och med förlusten vid Poltava: 

sågh det wehl j förstone så uth, som skulle Gudh welat stå på wår sijda, men, Gud bättre 

Wåra stora synder, hwilcka straffet förorsakat och fortient hade, ty kastades bladet olyckli-

gen om […]. (Smepust 1907 s. 141) 
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Han beskriver hur de fångade svenskarna marscherade genom Moskva som en del 

av tsarens segerparad, och han använder ord som att han är i ”högsta domarens 

händer” och ”Upretta migh Gudh ur mina fienders händer” då ryssarna åsamkat 

honom stor skam utan orsak (Smepust, 1907 s. 145). Smepust hölls sedan fången i 

Moskva till våren 1710 där han arbetade för sitt uppehälle. Hans vidare anteck-

ningar rör främst inkomster från arbete, samt bidrag från officerare. Han beklagar 

sig inte över sin situation, och gör inga nämnvärda personliga reflektioner. Sme-

pust antecknar de gånger han emottog nattvarden, men helt utan den typ av kom-

mentarer som finns i Lyths och Petres dagböcker.   

 

Den 23 maj 1714 flyr Smepust, något som han kommenterar med ”Guds underl:a 

allmackt” (Smepust, 1907, s. 160). Han deltar sedan i Karl XIIs första fälttåg mot 

Norge och når så småningom graden fänrik. 

 

Dagboken avslutas med två sånger, tillkomna under den ryska fångenskapen, tro-

ligen baserade på då kända melodier (även om det inte specificeras vilka). Den 

första heter En Swensk Fångewijsa. Det är en sång med 18 verser, där varje vers 

består av fyra rader. Det finns en tydlig religiös prägel och den inleds med föl-

jande vers:  

Hör store Gudh min klagan, gif ackt uppå min gråth 

Mitt roop lått digh behaga, See till min sorge låth. 

Ach iagh ehr fången blefwen uti ett grymsampt landh 

Och uhr min frijhet refven af grymma fienders handh (Smepust, 1907 s. 174). 

 

Han nämner att i tysthet ”tager Jagh Jesum” och att detta straff, som fångenskapen 

är, har gud skickat till Sverige som ett straff för Smepusts synder. I vers nio skri-

ver han nämligen: 

Straffet har Herren skickat öfver mitt fosterlandh. 

Jagh har eij fången blifvet så frampt eij Herrans handh 

Har dermed welat hämna min syndh och överdådh: 

Ty iagh har offta hemma missbrukat Herrans nådh (Smepust, 1907 s. 175).  

 

Nästa vers skriver han hur han betalar av synderna i fångenskapen, och i de fyra 

följande verserna erkänner han att gud haft orsak att utsätta honom för denna 

prövning men att han hoppas få sona sina skulder och föras till Sions stad. Vers 

elva innehåller paralleller till hur gud tog från sin son hans ”sorgefulla sinn” när 

han agades (Smepust, 1907 s. 176). Sångens två sista verser innehåller förhopp-

ningar om att gud ska ge kungen kommande segrar så att de som nu skryter får 

gråta och tvärtom.  

 

Den andra visan saknar detta religiösa fokus och vänder sig till ”någon wän som 

hörer uppå”. Det är en visa om umbäranden och vedermödor i 15 verser, men där 

kungen har en mer framträdande roll än gud, och där han skriver om den ständiga 

fara kungen befinner sig i, och hoppas att gud ger honom ”Mång tusen goda da-
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gar”. Först i sjunde versen vänder han sig direkt till gud. Det handlar om hur 

Smepusts religion fördöms och hånas, och om att gud ska ledsaga dem ”Medh 

dina stora Under” (Smepust, 1907 s. 177-181). Återigen skriver han hur det är 

hans eget fel att han befinner sig där han gör, som ett straff för sina ungdomssyn-

der, vilka nu dessa kan tänkas vara. Denna sång avslutas på ett liknande sätt med 

att han är tillfreds i allt det svåra och önskar kungen all lycka.  

Hård 

Löjtnant Hård togs tillfånga i november 1708 och hans dagbok beskriver perioden 

1708-1722, då han var fånge i Ryssland, närmare bestämt i Tobolsk, en ort där 

många svenska fångar hamnade. Här, liksom på flera andra orter, byggdes en 

svensk kyrka (Hård, 1908 s. 354). Dagboken skildrar svåra upplevelser som för-

fattaren inte reflekterar nämnvärt över. Exempelvis inleds den med upplevelsen av 

hur han sårades, tillfångatogs och plundrades, men utan att han med ett ord över 

detta beklagar sig. Han konstaterar endast vid ankomsten till fångenskapen att 

resan dit var ”swår och Siuklig (Hård, 1908 s. 340). 

 

De första tio åren av Hårds fångenskap beskrivs kortfattat och knapphänt, och 

utan någon utförlig personlig reflektion, och utan några vidare religiösa referen-

ser, förutom enstaka ”Gudi lof”, likt övrigas dagböcker fram till dess att de till-

fångatogs. Hård utmålar inte alla ryssar som onda; han skriver om generalguvenö-

ren i Sibirien som en ”emot alla Swänskar mycket wänlig, nådig och gifmild 

herre” (Hård, 1908 s. 350). Det är först i samband med Karl XIIs död 1718 som 

Hård utförligt beskriver känslan av denna uppenbarligen svåra katastrof, och det 

med hjälp av religiösa begrepp och referenser. Hård skriver: 

Herren wår gud handle icke med oss arme fångar, och wårt k. fädernesland, Swerige, effter 

sin hel:a Rättferdighet, och wåra stora Synder och obotfärdighet, utan låte för Jesu Christi 

skull, och dess dyra förtienst och förskyllan, Sin ewiga nåd och Barmhertighet uppå oss och 

wårt k. fädernersland för alt folck konung wara, sitt hel. nampn till lof, priis och ähra i tid 

och i alla ewighet; amen!! (Hård, 1908 s. 352). 

 

Ett år senare skriver han om nyheten om en kusins död ”Ach Herre! Lär oss be-

täncka att wi döö måste, på det wij måge förståndige warda!!!” (Hård, 1908 s. 

353). Han skriver att liktexten var från Jeremias 31 kapitel, om återkomst till hem-

landet för Israels folk. En annan kusins dödsfall i lägret förlänades med en bibel-

text från Jobs bok, om fångarnas frid i döden.  

 

Hösten 1720 uttrycker Hård för första gången en tydlig klagan över sin situation 

och ber gud att ”gifwa frid, förläna oss alla, så här som hemmawarande, tin hel. 

andas Nåd […]” (Hård, 1908 s. 358). Han ber gud om att församla allt folk som 

gud för våra synders skull förskingrat, i utbyte kommer de att sjunga hans nåd. 

När Hård slutligen får återvända hem tackar han gud utförligt för detta, både vid 

hemresans start (hos hedningarna) och när han är hemma hos sin fru i Sverige.  

Sperling 

Greve Sperling var löjtnant i den svenska armén, och har skildrat sina erfarenheter 

av kriget i en dagbok, renskriven efter krigets slut. Dagboken är mycket kortfat-

tad, och i princip helt utan personliga reflektioner. Om det för många av karoli-
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nerna så ödesmättade slaget vid Poltava och den därpå följande kapitulationen 

skriver han bara varsin mening, helt utan värdeladdade ord. Likaså om segerpara-

den i Moskva, som korpral Smepust uttryckte så starka känslor för, skriver endast 

Sperling ”Triumphdagen” samt ett datum (Sperling, 1907 s. 55). Efter denna inci-

dent innehåller endast dagboken geografiska uppgifter och liknande, vilket saknar 

intresse för denna uppsats.  

Crafoord 

Fältväbeln Crafoords dagbok är även den troligen nedskriven efter hemkomsten 

från sin fångenskap i Ryssland. Han tillhörde en adlig släkt och tjänstgjorde i 

Kalmar regemente, och fängslades i samband med Poltava, dock inte vid floden 

Dnejpr, utan han tillhörde de som följde kungen över floden. Crafoords dagbok är 

liksom Sperlings kortfattad och med mycket få längre anteckningar. Han skildrar 

kort sin tid i fångenskap, framför allt marschen till fångenskapen. På ett ställe 

skriver han något mer utförligt om situationen:  

D. 16 Julij gingo wij öfuer strömen Dona in i den nya staden Serada, huarest wij måste gå 

på arbet både dag och natt, och fore mycket illa, dätt Gud sig öfuer förbarme. En stor dell af 

våra suenska för hunger ocj kölld belfuo döda sosom flugor […] (Crafoord, 1907 s. 112).  

 

Dagboken fortsätter med korta noteringar om de kommande årens fångenskap och 

resan hem till Sverige, men utan några reflektioner. Det finns dock inga noteringar 

mellan 1711 och 1722, vilket pekar på att delar av dagboken kan vara förkommen.  

Spåre 

Kapten Spåres dagbok tillhör också de kortfattade, men där finns något fler per-

sonliga anteckningar än i Crafoords och Sperlings. Spåre skildrar katastrofen vid 

Poltava på följande sätt: ”D. 28 Junij som war då på en måndag skedde den olyck-

eliga action wid Pultova, då iag och blef fången, under Ryssen, Gud warj wår hi-

elp” (Spåre, 1912 s. 226). Han var med om triumfmarschen genom Moskva, men 

inte heller han skildrar den med några känslor. Det är sedan främst ortsnamn och 

monetära uppgifter som nämns.  

 

Spåres mest personliga reflektion, och en händelse som uppenbarligen behövdes 

tolkas i religiösa tecken, var i juni 1720 då en fältskär opererade bort en kula han 

haft i huvudet sedan 1708. Han räknar upp hur många dagar, år och månader han 

gått med kulan och skriver ”men Gudj warj låf som på lägger kårsset och lindrar 

dem samma igen Halleluja” (Spåre, 1912, s. 237). Resan hem till Sverige efter 

krigsslutet blev dramatisk då han överfölls av rövare och svårt misshandlad och 

plundrad lämnas av dessa i skogen. Spåre skildrar det dramatiskt, men utan att 

skriva något om hur han hanterade denna situation, där han dessutom nästan blev 

dränkt. 

Spåre den yngre 

Det finns även en dagbok från Spåres son, som även han blev fånge i Ryssland, 

dock något senare än sin far. Det finns fragment av dagboken kvar. Hans tid i 

fångenskap avviker från övriga berättelser, då han hamnade hos en rysk över-

stinna (Spåre, 1912). När dagboken inleds, är det i samband med att han försöker 
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rymma för att undvika att bli påtvingad den ortodoxa tron (Spåre, 1912). Resten 

av dagboken, sex sidor, innehåller inga religiösa referenser och mycket få person-

liga kommentarer.  

Stålhammars brev 

I bokverket Karolinska krigares dagböcker finns även ett antal brev, ofta av mer 

officiell prägel. Det enda som utmärker sig är överstelöjtnant Stålhammars rikliga 

brevskrivsamling adresserat till sin fru, Sofia Drake. De sträcker sig mellan 1700-

1708; här är inkluderat de som är författade under det ryska fälttåget. Stålhamm-

mars brev innehåller främst instruktioner till sin hustru, samt uttryck för sin sak-

nad. Kopplingar till hälsan hos sig, sin fru, och barn, görs med referenser till guds 

nåd.  I ett brev från december 1707 tackar han gud för sin hälsa (och för sin frus) 

men skriver också att tiden börjar bli lång, och att någon fred inte var i sikte.  

 

Utsikten att gå mot Ryssland är inget som Stålhammar trakterar, utan skriver 

”Gudh hielpe migh, som gammal ähr att kunna herdha ut på en så svår campanie.” 

(Stålhammar, 1912, s. 165). I ett annat brev är han sjuk, och tackar gud för att han 

är i livet och konstaterar samtidigt reflekterande att vad kan man annat göra som 

människa än att underkasta sig guds vilja, oavsett om ”våhre mäniskotankar dhett 

vohre så eller så” (Stålhammar, 1912 s. 188). Hans sista brev, från augusti 1708, 

innehåller en skildring över hur flera av hans drängar överfölls och dödades, samt 

vilka kostnader det innebar för honom.  

Mallien 

Mallien var ryttmästare i norra skånska kavelleriet, och hamnade under oklara 

omständigheter i rysk fångenskap. Det som finns bevarat är ett antal sånger, eller 

snarare dikter, från hans tid i fångenskap, som tillsammans utgör cirka 25 sidor. 

Texten inleds med information till den presumtive läsaren, vilket tyder på att detta 

inte är en text av dagbokskaraktär, utan något som Mallien hoppades kunde nå en 

vidare krets, vilket dock inte verkar ha varit fallet. Första dikten (eller sången) 

utgör nästan sex sidor tätskriven text om de umbäranden som den långa marschen 

till Sibirien innebar. Det är först på den femte sidan som det finns referenser till 

gud, först ett konstaterande att väl framme i Sibirien ”står till Gud hwad dhe med 

oss will mehra giöra” och sedan en förhoppning till gud att inte det svenska folket 

i hans händer ska förgås (Mallien, 1909 s. 377).  

 

Den andra dikten är en klagan över stupade kamrater, och är närmare åtta sidor 

lång. Det är en dikt om saknad och kamratskap, men framför allt en kritik mot att 

de stupade omkom efter att de rymt från de andra och dödats av rövare. Mallien 

uttrycker detta som ”[e]tt så ogiörligt sätt, sin frijhet till att få” och likställer det 

med att fresta gud, och att Mallien inte vet om gud behagar deras uppsåt, då de 

inte led någon nöd (Mallien, 1909 s. 381-382). Dikten avslutas med en förhopp-

ning om att gud inte tagit sin hand ifrån dem.  

 

Dikt tre är en lyckönskning till kungen på hans namnsdag 1712 och omfattar tre 

sidor. Kungens roll i kristenheten uppmärksammas, och Mallien skriver att 

kungen och hans trogna folk är omtalat i hela världen. Han uppmanar att  

[l]ät genom honom, Gud, den Christelige trona 
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Förswaras fram för alt, att kiättare eij må 

Sig rotha in och på oss christne råda fåå, 

För slijkt dit wredes straff O Gud af nåd oss skona! 

Beware Herre kiär Kung Carl wår goda fader […] (Mallien, 1909 s. 387). 

 

Den sista dikten handlar om uppbyggnaden av en kyrka 1713 i Tobolsk. Det är en 

dikt om glädjen att åter få se en präst vid altaret och uppleva en predikan i en pre-

dikstol. Även här finns en viss kritik inbäddad, i detta fall mot ryssarna, och deras 

tro, men även ”lärarenar” som föregår med dåligt exempel, med vilket han säker-

ligen åsyftar det fåtal svenska präster som lämnade den lutherska läran för den 

ortodoxa i fångenskapen, som redan nämnts ovan i en av dagböckerna (Mallien, 

1909 s. 395). 

4.2 Analys  

Detta avsnitt är uppdelat i två delar efter uppsatsens övergripande teman. 

4.2.1 Gudsbild och religiös föreställningsvärld  

Generellt uttrycks gudsbild och religiös föreställningsvärld utifrån gammaltesta-

mentliga föreställningar om straff och hämnd, och om en tilltro till att gud ska 

lindra soldaternas situation. Kort och koncist kan sägas att i samtliga fall (utom de 

mycket korta texterna av Spåre den yngre och Sperling) finns exempel på hur sol-

daterna tackar gud i samband med positiva händelser, och i motsatt fall konstate-

rar att gud inte var med dem, och att gud ska förbarma sig över dem. Sedan finns 

det individuella skillnader i de texter som författas under fångenskapen i Ryss-

land, dit räknas texterna av Lyth, Smepust, Hård, Mallien, Spåre och i viss mån 

Sperling och Crafoords. Lyth, Smepust och Malliens texter har ett betydligt rikare 

språk med religiösa liknelser, dikter/sånger medan de andra är mer återhållsamma. 

Samtidigt innehåller även texten av Hård, samt i viss mån även Spåre en del reli-

giösa symboler och föreställningar.  

 

Det kanske främsta exemplet på dessa föreställningar finner vi i Lyths dagbok, 

som också inledde resultatdelen. Inledningsvis finns ingenstans religiösa referen-

ser eller för den delen någon uttryckt svårighet med att bemästra situationen. Det 

kan bero på faktorer som soldatanda, eller det faktum att 1700-talsmänniskan var 

införstådd med att ödet låg i guds händer och därmed inte behövde ifrågasätta 

eller diskutera. Det kan leda till slutsatsen att tanken på coping och på relationen 

till gud och andra religiösa objekt (samt kungen) är otypisk och inte förekom var-

ken under denna tidsperiod, eller hos just denne individ. I samband med kapitulat-

ionen och den påföljande fångenskapen förändras dock tonen.  

 

I och med marschen till Sibirien ändrar innehållet i Lyths dagbok karaktär och 

plötsligt framträder en text med en rik religiös föreställningsvärld, i den uppenbar-

ligen svåraste av de kriser som drabbat löjtnant Joachim Lyth. Det sibiriska Babel 

han nämner skulle kunna tolkas som en symbol för straffet för karolinernas synder 

och övermod. Med största sannolikhet åsyftas den babyloniska fångenskapen, när 

Israels folk fördes från det heliga landet till fångenskap i Babylonien (jfr Vill-
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strand, 2011). Det skulle också kunna tolkas som Babels torn, och att fångenskap-

en därför är ett straff för karolinernas övermod. Idén om ett straff för synd och 

övermod kan för övrigt spåras tillbaka till tanken om syndafallet; när Adam och 

Eva i Edens lustgård åt av kunskapens träd vände man sig bort emot guds ord och 

gjorde därmed ont, och detta har enligt kristen tro påverkat människan sedan dess, 

då det är i och med detta synden uppstår och människan blir dödlig. Enligt tanken 

om arvssynd har detta gått i arv sedan Adam (Första Mosebok, tredje kapitlet, Bibel 

2000).  

 

I detta sibiriska Babel sitter alltså Lyth som ett straff och kungens dödsfall till-

sammans med tankarna på det svenska Sion får honom att gråta. Med Sion åsyftas 

guds boning på berget Sion, varifrån frälsning, välsignelse och hjälp skulle 

komma. I detta hus kommer sedan guds rike att upprättas i och med att Messias 

återvänder, allt enligt Psaltaren och Jesaja 

(http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/sion.htm 2014-03-18) Som redan nämnts 

var liknelsen mellan svenskarna och guds utvalda folk vanligt förekommande un-

der denna period, där Sverige utifrån en tolkning av Lyth ska vara den plats ifrån 

vilket Messias skulle styra världen. Han skriver om hur ryssarna hånade dem med 

uppmaningar att de skulle sjunga om det svenska Sion ”hwarest Eder Konung är” 

(Lyth, 1986 s. 89). Om kungen är i Sion, är det inte en orimlig tolkning att kungen 

samtidigt är en Messiasgestalt, något som förklarar de relativt fåtaliga referenser-

na till Jesus och Nya testamentet.  

 

Avslutningsvis kan sägas om Lyths dagbok att den ger bilden av att ha rätt tro var 

av yttersta vikt i det evangeliska Sverige, och att lämna denna tro för fiendens, är 

uppenbarligen en oerhörd synd för Lyth, då prästerna som i fångenskap lämnade 

sin tro enligt honom de facto avföll till Satan själv. Ryssarnas hån är för övrigt 

något som återkommer även i andra dagböcker, exempelvis Smepusts. Intressant 

är att det intryck av djup spiritualitet och fromhet som Lyths dagbok ger, motsägs 

av en notering som nämns ovan om Lyths avsked (se s. 25), men enligt Quen-

nerstedt (utgivaren av dagböckerna) var dessa generaler placerade i fångenskap 

långt ifrån Lyth, och hade enbart andrahandsuppgifter att lyssna på. Quennerstedt 

skriver också att det rådde osämja bland fångarna. Oavsett vilket, förändrar det 

inte bilden av hur Lyth hanterade sin situation i religiösa termer, och det är inte 

omöjligt att detta avsked just hade med hans personliga religiositet att göra, då 

hans texter uppvisar åtminstone böjelser åt pietismen, liksom även Smepusts och 

Malliens gör. 

 

Bilden av gud som framträder i Smepusts sång är som den gammaltestamentliga 

hämnaren, som straffar folket för dess synder. Det är Smepusts fel att han hamnat 

där han är och att gud straffar hans fosterland för sina synders skull. Om detta 

verkligen är ett uttryck för hans genuina tro är dock inte helt säkert, då det är en 

sång som kan ha framförts i mer publika sammanhang under fångenskapen. Sam-

tidigt har han även tidigare i dagboken gjort ett flertal spirituella liknelser under 

de svåra umbärande som drabbat honom, och han har ett relativt rikt och ganska 

varierat språk. Sångerna följer ett tema: situationen är ett resultat av guds straff, 

situationen är oerhört svår och usel, han ber om lindring, mot slutet tar han det 

goda med det onda, och önskar kungen och landet många segrar. En annan av 

dagboksförfattarna, Mallien, har inte samma fokus på begångna synder som i 

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/sion.htm
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Smepusts sånger, här är det snarare förhoppning om lindring och att hedningarna 

straffas, än om att de som är fångar är det som guds straff. 

 

Det är svårt att dra några vidare slutsatser av de fyra mycket kortfattade dagböck-

erna som inkluderats, samtidigt är de viktiga att nämna då de i sin kortfattade ton 

avviker från de övriga, mer fylligt tecknade dagböckerna. Sperling, Crafoord och 

Spåre (den äldre och den yngre) visar att inte alla de karoliner som skrev ner sina 

erfarenheter gjorde det med hjälp av ett rikt spirituellt språk som en del i att lindra 

eller bemästra sin svåra situation. Samtidigt finns det religiösa inslaget ändock 

där.  

 

Breven från Stålhammar har en något annorlunda karaktär jämfört med dagböck-

erna. Det är generellt sett ett rikt språk med mycket personlig reflektion, men där 

tonen blir allt mer pessimistisk. Samtidigt är det inte förvånande, då Stålhammar 

hade mycket instruktioner till sin fru, som skötte ekonomin hemma. Stålhammar 

var också en betydligt mer bildad person än de dagboksförfattare som finns i 

denna uppsats. Hans brev visar på ett fokus på det värdsliga snarare än det and-

liga, men så är fallet även hos de övriga dagboksförfattarna, fram tills fången-

skapen.  

 

I jämförelse med Lyth och Smepust tycks Petre inte tolka händelser i religiösa 

termer i samma utsträckning. Han beskriver till exempel hur han tillsammans med 

en katolsk präst skaffade fortskaffningsmedel till soldaterna utan att lägga någon 

värdering i detta, vilket kan jämföras med Lyths mycket hårda fördömande av de 

svenskar som lämnat den religiösa läran, även om det var i en svår situation 

(Petre, 1921). Hårds dagbok är till en början tunnsådd med tecken på tro och gud, 

men under fångenskapen förändras detta till ett språk rikt på religiösa referenser 

och på ett religiöst bemästrande av kriser, i stil med Lyths dagbok, som ovan dis-

kuterats utförligt.  

 

Som redan nämnts innehåller tre av de tio texterna sånger/dikter, och dessa inne-

håller fler religiösa referenser än de endast textbaserade dagböckerna/breven. Här 

kan också noteras att den författaren med de tydligaste referenserna (Lyth) också 

blev avskedad vid hemkomsten under oklara omständigheter. Det är inte omöjligt 

att det har med hans uttalade religiositet att göra; forskningen visar att flera karo-

liner under fångenskapen fattade tycke för pietismen, något som knappast sågs på 

med blida ögon i hemlandet.  

 

Det går att notera en tydlig förändring i samband med att karolinerna fängslas; 

men även i Petres dagbok, som sträcker sig till precis före Poltava, finns en mer 

religiös prägel från och med vintern 1708/09 och den följande våren, med händel-

serna som ledde fram till det ödesdigra slaget. Slutsatsen av det är att i samband 

med svår kris ökar de religiösa kopplingarna, liknelserna, vädjanden till gud och 

andra uttryck av samma karaktär. Från fångenskapen finns närmast unika exempel 

på folklig religiositet i en svår situation, något som vi har den internationellt sett 

mycket höga läs- och skrivkunnigheten att tacka. Det var också nu de hade tid att 

verkligen bearbeta sina intryck och reflektera över sin situation, något som inte 

sällan mynnade ut i dikter eller sånger om deras lidande och tilltro till gud och 

kung. I de fall dagböckerna sträcker sig över kungens död, går det att utläsa en än 

mer markant pessimism i samband med denna nyhet, till exempel i den annars 
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kortfattade dagboken av Hård. Samtidigt utelämnar den än mer kortfattade Spåre 

(den äldre) helt denna nyhet.  

 

Den religiösa föreställningsvärlden tycks stämma väl med den bild av spiritualitet 

som den svenska kyrkan och staten ville lära ut, om svenskarnas roll på jorden 

som ett utvalt folk, om straff och om vikten av att lyda gud och kungen. Sättet 

soldaterna hanterar sin kris är avhängigt av deras personliga tro, vilket inte minst 

deras skiftande personliga uttryck visar, men hur denna tro exakt har formats hos 

individerna är svårt att utröna 300 år senare. Däremot är det mycket som pekar på 

vikten av de kulturella intryck som Rizzuto nämner, då soldaterna bemästrar sin 

situation på ett likartat sätt, och med stora influenser från främst gamla testamen-

tets texter. Texterna pekar också på hur soldaternas föreställning av gud hjälper 

dem i deras svåra situation och motiverar dem att härda ut. För att återknyta till 

uppsatsens inledande begreppsdefinition av spiritualitet och religiositet tycks sol-

daternas individuella spiritualitet peka på en relativt samstämmig bild av deras 

religiositet som grupp, även om texterna som sagt skiljer sig åt i vissa avseenden. 

 

Det kan konstateras, att likt Rizzuto skriver, skiljer sig texterna åt, inte i synen på 

den stränge guden som ser allt och där karolinerna – kanske genom kungen – har 

ett nära band, men i vilken utsträckning som författaren refererar till gud. Som 

Rizzuto skriver är vissa nöjda med att veta att gud finns, och det kan vara sant för 

de mer kortfattade dagböckerna, kanske skrivna av personer utan det djupa reli-

giösa intresse och behov att ständigt relatera till gud som vissa av de andra förfat-

tarna, men för den delen innebär inte det med nödvändighet att de inte är religiösa 

och har en gudstro.  

 

Rizzuto skriver om hur barnet lär sig att gud är sträng och straffar olydiga, och det 

är också denna bild av gud som framträder i de flesta skildringarna, där författarna 

i olika grad är noga med att poängtera att deras öde är ett resultat av guds straff för 

deras synder. Detta var som tidigare nämnts också något som aktivt lärdes ut i 

församlingarna såväl som i armén, och tycks inte ha utmanats nämnvärt av de 

svåra prövningar som följde efter de inledande årens framgångar, något dessa tex-

ter vittnat om. Det är också intressant i sammanhanget att relatera till karolinernas 

bild av Karl XII, som närmast har formen av avgudadyrkan, som en form av stän-

digt närvarande Messiasgestalt, vilket inte är så konstigt då kungen sågs som guds 

ställföreträdare på jorden.  

 

Sammanfattningsvis finns i materialet uttryck för en personligt präglad spirituali-

tet, som är skiftande i styrka och finess, och där flera av texterna kan tänkas ha 

influerats av pietismens tankar, särskilt Lyth, Smepust och Malliens. Prövningarna 

under fångenskapen skildras på ett sätt som låter karolinernas personliga tro 

blomma ut. Det är religiösa uttryck hos ofta desperata, utsatta män, prövade av 

gud, övergivna av sin kung och sitt land. Ett annat återkommande tema i dag-

böckerna är Karl XII och vilken enorm tillit de svenska soldaterna uppenbarligen 

hade till sin kung och hur kungen ofta är en del av samma rika religiösa språk som 

gud, inte olikt en Messiasgestalt. Med honom frånvarande i fångenskapen tycks 

man än mer ha lämnats sitt öde i guds händer, vilket inte minst syns i de dikter 

och sånger som mer eller mindre tillägnas kungen. 
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4.2.2 Karolinerna och coping 

Pargament skiljer på om människan i svåra situationer låter gud råda över situat-

ionen, klara sig utan guds hjälp eller samarbetar med gud. I detta material finner 

vi uttryck för främst det första sättet, att låta gud råda över situationen, men med 

tilltagande (under fångenskapen) vädjan om lindring. Några av de kortfattade 

dagböckerna skulle kunna tolkas som att de väljer att klara sig utan guds hjälp, 

men det kan lika gärna vara den korthuggna stilen som ger det intrycket. Gud 

nämns i samtliga texter, och i alla finns religiösa referenser, utom i den mycket 

kortfattade texten av Spåre den yngre. Där finns istället ett uttryck för hur han 

försöker klara sig utan guds hjälp, när han försökte fly från fångenskapen i sam-

band med att ryssarna försökte omvända honom till den ortodoxa tron. 

 

I uppsatsens teoridel finns en tabell av Pargament över spirituella copingmetoder. 

Den första av dessa, ”att omdefiniera en stressfaktor genom tro till en potentiellt 

positiv dylik” finner vi prov på i dagböckerna. Genom tro kunde soldaterna be-

mästra sin svåra situation, även om det inte alltid var genom att omdefiniera fak-

torn till en specifikt positiv dylik.  

 

Den andra metoden, att ”söka spirituell support från det heliga” finner vi uttryck 

för i alla dagböcker och brev. Petres dagbok visar exempelvis på vikten av tron 

som en tröst i hanterandet av svåra kriser, och också på hur man från ledningens 

håll vid behov ändrade budskapet. Utan gud på sin sida kommer det att gå illa för 

de svenska soldaterna, är budskapet från Petre.  

 

Den tredje metoden, att söka hjälp från församling eller prästerskap går inte att 

lika tydligt utläsa ur dagböckerna. Det talas ganska lite om prästerna, samtidigt 

nämner dock både Mallien och Lyth hur svenska präster övergett sin tro till för-

mån för den ryska, och vilken synd det innebar. Det är också tydligt att det går att 

utpeka karolinerna som en form av församling som stöttar varandra, inte minst i 

den svåra fångenskapen, där flera nämner hur officerare bidragit med pengar och 

annan hjälp. Lyth och Petre beskriver vintern 1708/09 i liknande termer, och med 

liknande avsaknad av religiös gestaltning. Hos Petre handlar mycket av det som 

skrivs om att kölden innebar att predikan inte alltid kunde hållas, samt att Petre 

ofta tackar gud för att han har hälsan. 

 

Pargaments fjärde metod syftar på att söka kontakt med gud, och det finner vi 

prov på i princip alla av texterna, med undantag för de ytterst kortfattade och torf-

tiga dagböckerna (Spåre den yngre, Sperling och Crafoord) och Stålhammars 

brev. Det intressanta med detta är dock att denna direktkontakt tycks upprättas i 

samband med fångenskapen; i Petres dagbok, som sträcker sig till perioden precis 

innan, finner vi inte denna ambition, trots att det är en i övrigt utförlig text med 

vissa personliga reflektioner. Exempel på försök till spirituell anknytning är inte 

minst de dikter och sånger som flera av dagboksförfattarna skriver om sin situat-

ion och om sin tro på att gud ska hjälpa dem ur den, trots att allt är deras eget fel. 

Ett av citaten i resultatdelen visar hur Lyth bemästrar situationen genom att hän-

visa till gud och dennes välvilja att hjälpa dem. Genom att i tysthet beklaga och 

anförtro sig åt gud, hoppas Lyth på dennes nåd. Med andra ord religiös coping 

genom bön och tillit. 
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Ett sätt för karolinerna att hantera sin svåra situation och sorg, var att skriva dikter 

samt att skriva och sjunga sånger om den. Redan den första dagboksförfattaren, 

Lyth, har en form av framtidsprofetia (dock skriven i efterhand) på vers, men den 

första att skriva i form av sånger är korpral Smepust. Hans första sång (eller dikt) 

går in i detalj på Smepusts situation och han vänder sig upprepade gånger till gud 

för lindring, och utmålar sig som en fattig, usel man, och gör vissa paralleller med 

Jesus. Att på detta sätt dra paralleller till Jesus öde är mycket intressant och 

knappast allmänt vedertaget, då det indikerar att Smepust i någon mening likstäl-

ler sitt öde med Jesus. Åtminstone får vi en tydlig bild av Smepusts föreställ-

ningsvärld, med en personlig gud, till vilken författaren hela tiden direkt pratar 

och har en relation med. Den stora katastrofen vid Poltava var för Smepust guds 

straff för svenskarnas synder. I jämförelse med Lyth, som inte uttryckligen drar 

denna parallell, är det tydligt hur Smepust tolkar denna svåra kris. Smepust är 

också mer fyllig i sin beskrivning av marschen genom Moskva och vilken föröd-

mjukelse det innebar än någon av de andra dagböckerna. 

 

Pargaments femte metod gick ut på att försöka hjälpa andra spirituellt, och även 

här kan man väga in åtminstone de sånger som uppstod i fångenskapen, då de med 

stor sannolikhet har framförts offentligt, och kanske även dikterna. Av texterna 

framgår hur man åtminstone identifierade sig utifrån sin gemensamma fiende, och 

det berättas som tidigare nämnts i skarpa ordalag om de som avvek från den rena 

evangeliska läran.  

 

Pargaments sjätte metod går ut på att samarbeta med gud i syfte att lösa det aktu-

ella problemet, men detta är troligen inte tillämpbart på detta material, då det en-

ligt den lutherska tron på inget sätt var så att människan skulle samarbeta med 

gud. Tvärtom var det så att människans öde låg i guds händer, och gick det dåligt 

för människan var det ett resultat av synd och dåligt religiöst leverne. Problem 

löstes genom att tjäna gud och att uppträda gudfruktigt, inte genom samarbete.  

 

Pargaments sjunde metod finner vi exempel på i flera av dagböckerna, att renas 

genom ritual. De flesta har noggrant noterat tillfällen för nattvard, korum och 

gudstjänst, och talar om denna rening. Petre nämner exempelvis hur han grät av 

lycka efter söndagens predikan. Lyth ger uttryck för detta vid framkomsten till 

Sibirien, något som närmast kan beskrivas som en form av dualism; att han genom 

att rena själen vill se det positiva i denna ytterst svåra situation. Det värdsliga 

onda får stå emot det gudomligt goda, och genom att Lyth och de andra i sin tukt 

söker hjälp hos gud, hoppas man på en lindring av det svåra.  

 

Sammanfattningsvis går det att finna exempel i materialet på åtminstone fem av 

Pargaments copingmetoder, och om man väger in att dikterna och sångerna skrevs 

för att åtminstone delvis försöka hjälpa andra karoliner med deras tro, på sex av 

metoderna. Det är endast en metod, om att samarbeta med det gudomliga, som är 

otidsenlig, men om man omformulerar den till att lyda och följa det gudomliga (så 

som man uppfattade det) kan även detta räknas in. Vad som gör allt speciellt är 

förstås frågan om alternativ. I en tid präglad av djup spiritualitet fanns knappast 

något alternativ till att försöka tolka sin situation, då deras värld var avhängig av 

den religiösa. Samtidigt är detta säkert så även för nutida spirituella människor, att 

de bemästrar sin situation utifrån de tolkningsramar de har, och i dessa fall är de 

religiösa. Det intressanta här är kanske snarare att det förändras över tid och situ-
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ation, och att i tider av medgång uttrycks detta kortfattat, nästan som det vore för 

givet, att svenskarna var ett utvalt folk. Det är först när motgångarna kommer som 

världsbilden börjar diskuteras på allvar, men det tycks inte, som Englund skriver, 

innebära att man utmanade denna världsbild, tvärtom sökte man hjälp hos gud 

(Englund, 1988). 

4.3 Slutsatser 

Inledningsvis ställdes i denna uppsats två frågor, som nu besvaras individuellt. 

 

– Hur uttrycks gudsbild och religiös föreställningsvärld hos svenska soldater un-

der kriget mot Ryssland?  

 

Inledningsvis kan konstateras att det är bilden av den stränge guden som straffar 

sina undersåtar som träder fram i texterna. Soldaternas öde är ett resultat av att 

gud straffar dem för deras synder, något som också aktivt lärdes ut av den svenska 

armén. Med reservation för individuella skillnader kan generellt utläsas en tack-

samhet mot gud i gynnsamma situationer, och en stor tilltro till att gud, och 

kungen, ska hjälpa dem och stå på deras sida. Allt eftersom situationen försämras 

blir uttrycken mer pessimistiska, men det uttrycks fortsatt en stor tilltro till såväl 

gud som konung, och att de ska lindra karolinerna i deras svåra nöd. Ryssland 

framställs som ont och svenskarna som ett av guds utvalda folk. Den främste av 

svenskar, Karl XII, framställs som särskilt god. De eventuella svårigheter som 

man stöter på förklaras som ett straff av gud, och ett rättmätigt sådant. Därför 

framställer flera av författarna sig själva inför gud (som texterna ofta riktar sig till) 

som usla syndare.  

 

I den svåra situation som framför allt fångenskapen innebar, aktualiseras som 

Rizzuto skriver tron hos flertalet av soldaterna; flera tidigare kortfattade och 

ganska torftiga skildringar förändras till betydligt rikare berättelser. Det bästa ex-

emplet är Lyths dagbok, som likställer fångenskapen med den babyloniska fång-

enskapen, men även andra exempel finns. Det finns tydliga paralleller till tidigare 

forskning inom ämnet, så som Nordins avhandling (2000) som visar hur man från 

officiellt svenskt håll förklarar svenska segrar och nederlag i religiösa termer 

(hjälp respektive straff). 

 

Det finns skillnader mellan texterna, och de uppstår främst när soldaternas tro 

sätts på prov, till viss del i samband med nederlaget vid Poltava, men framför allt 

under den därpå följande ryska fångenskapen. Trots den utsatta situationen som 

fångarna beskriver, uttrycker de flesta texterna ett fortsatt hopp om lindring och 

förbättring. Här finns också stora individuella skillnader i hur de beskriver sin tid i 

fångenskapen. Från att skriva verser och dikter med rikliga liknelser till Bibeln 

och hyllningstexter till kungen, till kortfattade redogörelser av främst geografisk 

och ekonomisk karaktär. De generella kännetecknen är dock att när tron sätts på 

prov ökar karolinernas behov att kommentera detta, kanske för att försöka förstå 

den situation man befann sig i.  

 

Tre av de utförligare dagböckerna skildrar händelser före fångenskapen och i två 

av dessa även under (och delvis efter). Det intressanta med dessa tre; Lyths, Petres 



33 
 

och Smepusts dagböcker är att det är först i samband med de tilltagande svårig-

heterna (och i Lyths och Smepusts fall) den svenska fältarméns kapitulation och 

därpå följande fångenskap som de religiösa referenserna ökar och de personliga 

reflektionerna över soldaternas öde tilltar.  

 

 

– Ger soldaterna uttryck för spirituell coping och i vilken utsträckning och situat-

ion sker i så fall det? 

 

Samtliga texter (med undantag för den mycket kortfattade texten av Spåre den 

yngre) har någon form av religiös referensram, och som i föregående del diskute-

rats, finns i texterna uttryck för åtminstone fem eller sex av de spirituella coping-

metoder som Pargament räknar upp (se teoridelen i denna uppsats). Pargament 

skiljer på coping genom att låta gud råda över situationen, att klara sig utan guds 

hjälp eller att samarbeta med gud. Det är främst uttryck för den första typen, att 

låta gud råda över situationen, som vi finner uttryck för i materialet. I något fall 

kan avsaknaden av religiösa kopplingar och uttryck tolkas som uttryck för att 

klara sig utan guds hjälp, men det kan vara att övertolka materialet. Pargaments 

tredje sätt; att samarbeta med gud, är otidsenligt, så till vida inte menas att samar-

beta som en lydig tjänare åt guds vilja, för i så fall är materialet rikt på exempel, 

inte minst från fångenskapen. I ett senare verk (2007) utvecklar Pargament som 

redan nämnts dessa metoder, och dessa ska nu kort kommenteras: 

 

1. Att omdefiniera en stressfaktor genom tro till en potentiellt positiv dylik. 

Genom tron försöker soldaterna skapa lugn i sin svåra och stressande situ-

ation (i fångenskapen uttrycks tydligt att det är det svåraste man varit med 

om). 

2. Söka spirituell support från det heliga. Genom sina dikter, sånger och bö-

ner försöker karolinerna skapa spirituell anknytning. 

3. Söka spirituell support från församling, prästerskap. Denna metod är inte 

särskilt vanligt förekommande bland karolinerna, men flera noterar nog-

grant tillfälle för nattvard och mässa, samt diskuterar de präster som avfal-

lit från den lutherska tron. 

4. Söka spirituell anknytning med transcendenta eller inneboende makter. 

Detta sker också i de sånger och dikter som framförs, och genom liknelser 

till gammaltestamentliga texter, så som den babyloniska fångenskapen. 

5. Att spirituellt försöka hjälpa andra. Sångerna och dikterna kan ses som ut-

tryck för att hjälpa varandra spirituellt och kamratskapet framhålls ofta. 

6. Att samarbeta med det gudomliga för att lösa problem. Denna motsvaras 

av en av de tre metoder Pargament först identifierade, och är otidsenlig om 

man inte med samarbeta menar guds lydiga tjänare. 

7. Att renas genom ritual. Många av dagböckerna framhåller nattvardens be-

tydelse som ritual.   
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion av uppsatsens resultat utifrån fem teman.  

 

5.1 Teoretisk reflektion 

Denna uppsats har tillämpat en relativt ny teoribildning på ett äldre material. Det 

har i sig inte inneburit några större svårigheter, då det inte finns några hinder för 

att tillämpa Pargaments teori om metoder för spirituell coping även på ett material 

från 1700-talet. Vad jag eventuellt tillfört till teoribildningen är att materialet är 

från en tid då det absoluta majoritetssamhället var en del av samma föreställ-

ningsvärld, och omfattades av samma lutherska tro. I materialet finns många ut-

tryck för coping i de svåra situationer som soldaterna fick utstå; framför allt finns 

uttryck i form av bön, och andra typer av kontaktsökande med gud. Dessa andra 

typer av kontaktsökande, i form av dikter och sånger, kanske är ett resultat av de 

speciella omständigheter man befann sig i, och eventuellt avviker det från övriga 

samhällets tro. Samtidigt speglar även dessa de uppfattningar som tidigare forsk-

ning har om spiritualiteten som grundad i gammaltestamentlig tro på det utvalda 

folket (se nedan), men med möjliga influenser från pietismens tankar.  

 

Pargaments åtskillnad av religiositet och spiritualitet har använts genomgående i 

uppsatsen, där religiositeten står för det kollektiva, eller organiserade, sökandet 

efter det heliga och spiritualiteten för det personliga. Den relativa samstämmig-

heten mellan karolinernas spirituella upplevelser pekar dock på hur deras spiritua-

litet i hög grad tycks samstämma till en relativt enhällig religiositet. Detta är dock 

föga förvånande i ett samhälle med endast en tillåten trosuppfattning, med en 

mycket aktiv statskyrka, och där tron även genomsyrade livet i armén.  

 

Beträffande objektrelationsteorin kan konstateras att en relativt samstämmig bild 

av gud tecknas i de olika dagböckerna, och det vittnar snarare om en framgångs-

rik propaganda från den svenska staten och kyrkan, än om upplevelser i barndo-

men. Arbetsmodellen som tecknas på s. 15 kan fyllas i så till vida att människor-

nas bemästring av stress eller kris, är avhängigt av deras gudstro, men exakt hur 

denna har formats, kan vi inte veta, även om det kan antas, som förstås av ovan, 

att kulturens inverkan var ganska stor. Däremot är det tydligt att i bemästrandet 

av de svåra situationer som kriget innebar hade upplevelsen av gud en motive-

rande och stabiliserande roll. Kungen tycks ha tjänat som en fadersgestalt för ka-

rolinerna, och i flera fall är det nyheten om hans död som väcker störst bestört-

ning.  
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5.2 Metodisk reflektion 

Med den frågeställning och material som uppsatsen använde sig av, passade den 

valda metoden väl, då det handlar om enskilda personers intryck, reflektion och 

världsbild. Eftersom inte någon empirisk sanning eftersträvas, är det inte någon 

nackdel att försöka sätta sig in i författarnas situation, vilket är en del av den her-

meneutiska metoden. En annan fördel är att utifrån delarna kan man skapa en 

helhet, vilket också varit syftet med denna uppsats relativt omfattande material.  

Validitetskriterierna har uppfyllts och analysfrågor har använts för att genomföra 

detta och för att få den helhetsbild som den hermeneutiska tolkningen syftade till. 

Trots individuella skillnader finns det trots olik bakgrund många likheter mellan 

författarnas texter.  

 

Genom tolkning, förståelse, förförståelse och slutligen förklaring har jag tecknat 

en bild av karolinernas religiösa upplevelser; från de enskilda dagböckerna och 

breven till en helhet. Förhoppningsvis har detta lett till en ny kunskap och en ny 

utgångspunkt för forskningen, åtminstone har det gett en inblick i 1700-talets 

religiösa föreställningsvärld. 

5.3 Empirisk reflektion 

Materialet är i sig väl använt i militärhistoriska studier, men då infinner sig en del 

källhistoriska problem med texternas inbördes relation, och deras relation till 

andra texter. Genom att använda dem för att studera deras uttryck för religiositet 

och gudstro, vilket kanske är deras största behållning, infinner sig inte den pro-

blematiken. Texterna ger en för tiden närmast unik inblick i människors religiösa 

värld, och bekräftar i stort det som den svenska forskningen redan lyft fram: bil-

den av svenskarna som det utvalda folket (det ska poängteras att det inte alltid 

lyfts fram i texterna, men i samtliga av de utförligare). Samtidigt har forskningen 

inte i samma utsträckning studerat krigsfångarnas religiositet med samma hel-

hetsgrepp som i denna uppsats. De sånger och dikter som framförs kan ses i ljuset 

av den pietism som påverkade karolinerna i fångenskapen med mer personliga 

uttryck för tro. Föreställningsvärlden byggde enligt Englund och andra forskare 

på att svenskarna var ett av gud utvalt folk, vilket flera av texterna vittnar om. 

Intressant är att till skillnad från vad Englund skriver, raseras inte denna bild i 

samband med Poltava och de därpå följande nederlagen, utan istället ges rikare 

intryck på personlig tro och hopp om lindring (Englund, 1988).  

 

Wansink och Wansink (2013) visade att i stressade situationer, ökade andelen 

soldater som bad. Materialet i denna uppsats bekräftar att det även är fallet i äldre 

tid. De rika spirituella uttryck som gavs under fångenskapen kan även relateras 

till den studie på amerikanska veteraner som visade på en mer utbredd religiositet 

än i övriga samhället. Vi kan inte säkert veta att så är fallet, då det inte finns nå-

got motsvarande material bevarat från det civila samhället. Det faktum att flera 

karoliner influerades av pietismens idéer, och att Lyth sedan avskedades på något 

oklara grunder, tyder på en mycket hög religiositet. Den palestinska undersök-

ningen (Qouta, Punamäki & El Sarraj, 1997), från ett samhälle med hög andel 

religiösa, är intressant att kontrastera, då de i skillnad från karolinerna, i mindre 

grad använde sig av spirituella copingmetoder. Det ska dock poängteras att den är 

genomförd i en nutida kontext. 
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Utifrån den svenska forskningen kan konstateras att det Ericsson, Ekedahl samt 

Nordin (2002, 1999 och 2000) skriver om religionen som bekräftade samhällets 

ordning och utgick från Bibeln bekräftas i denna uppsats, och identifikationen av 

kungen som ett av guds redskap. Kanske går karolinerna dessutom ett steg längre, 

då kungen närmast utmålas som en Messias. Det går även att uttyda inspiration 

från pietismen i de dagböcker som är tillkomna under fångenskapen, åtminstone 

ter sig de skildringarna som influerade därav.  

 

Ekedahl skriver som tidigare nämnts att det är svårt att utröna huruvida den 

svenska allmogen bejakade myndigheternas försök att identifiera sig som svens-

kar och som ett särskilt folk; denna uppsats pekar på att det är möjligt åtminstone 

inom armén (Ekedahl, 1999 s, 18-20). 

5.4 Bidrag 

Vad denna uppsats bidrar med är att det är den första studien av karolinska solda-

ters religiositet och spirituell stresshantering i stor skala. Slutsatserna är inte i sig 

sensationella, men de ger en unik inblick i religiösa föreställningar hos allmogen i 

det tidiga svenska 1700-talet, samt hur soldaterna bemästrade sina mycket svåra 

upplevelser. Deras berättelser vittnar om ett en förekommande coping med reli-

giösa/spirituella referensramar och med flera exempel på identifikation av sig 

själva som ett folk, och därtill ett av gud särskilt utvalt.   

 

I texterna finns det många likheter med hur vi idag bemästrar svåra situationer, 

och det i sig skapar band mellan nu och då. Detta förtydligas genom att applicera 

nutida metoder för spirituell coping på texter från 1700-talet.  

5.5 Avslutande reflektioner 

En reflektion som gjorts under arbetet med denna uppsats är om förändringen i 

ton i samband med fångenskapen är ett uttryck för att soldaterna ansåg sig ha 

lämnat sitt öde i guds händer först i samband med att man blev krigsfångar? Är 

det i så fall ett tecken på att man tidigare uppenbarligen haft gud på sin sida och 

därmed inte ansåg sig ha behövt detta, trots att man levde med döden som ständig 

följeslagare?  

 

Det vore intressant att göra en studie av samma art, och då inkludera ett större 

material och försöka finna liknande intryck från det civila samhället för att identi-

fiera likheter och skillnader hos människor som inte var underställda statens tjänst 

och den disciplin och anda som rådde där. Det vore också intressant att göra en 

studie över dagböcker och brev från de karoliner som hamnade i Turkiet; då deras 

upplevelser med stor sannolikhet avviker från de som karolinerna i rysk fången-

skap i denna uppsats ger uttryck för. Hur bemästrade de mötet med den kultur 

som fanns i Osmanska riket och med islam? 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka spirituell coping, gudsbild, samt 

föreställningsvärld hos svenska soldater i fälttåget mot Ryssland 1707-1721. Det 

teoretiska perspektivet utgår ifrån Pargaments teori om metoder för spirituell co-

ping samt Rizzutos objektrelationsteori. Med hjälp av en hermeneutisk metod har 

jag utifrån ett stort material byggt upp en helhetsbild utifrån mina frågeställningar. 

Uppsatsens frågeställning var: 

 

– Hur uttrycks gudsbild och religiös föreställningsvärld hos svenska soldater un-

der kriget mot Ryssland?  

– Ger soldaterna uttryck för spirituell coping och i vilken utsträckning och situat-

ion sker i så fall det? 

 

 

Slutsatserna i denna uppsats är att gudsbild och religiös föreställningsvärld ut-

trycks ofta utifrån gammaltestamentliga föreställningar om straff och hämnd, och 

om en tilltro till att gud ska lindra soldaternas situation. Inledningsvis skildras 

detta genom att man tackar gud i samband med segrar och dylikt. Detta förändras 

i samband med nederlaget vid Poltava och den därpå följande fångenskapen, då 

intrycken blir mer utförliga och personliga. Det finns också betydande skillnader 

och likheter mellan de individuella författarna, där flera uttrycker sig i form av 

dikter och sånger. Det finns en tydlig skillnad före och efter Poltava, då det är 

efter denna katastrof som det tydligt finns uttryck för en religiös coping, och för 

att en kris har inträffat. Förekomsten av spirituell coping är riklig, och soldaterna 

hanterar detta på olika sätt, några redogör kort och sakligt för sina upplevelser, 

men flera skildrar utförligt sin situation och gör det som redan nämnts på nya sätt, 

genom sång och dikt, men också med bön, tilltro till högre makter (samt kung). 

Med stor sannolikhet är flera av de utförligaste och personligast hållna dagböck-

erna influerade av pietismen.  
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