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1. Inledning 

 

Det stora nordiska kriget har rasat sedan år 1700, till präglades kriget av stora svenska 

framgångar, men allt eftersom kriget drog ut på tiden kom de svenska motgångarna. Efter 

slaget vid Poltava tog kriget en slutgiltig vändning, de svenska framgångarna lyste med sin 

frånvaro. Carl Gustaf Rehnskiöld tillhörde det svenska toppskiktet, han var fältmarskalk 

och ledde slaget vid Poltava som slutade med svensk förlust. Den svenska armén 

kapitulerade några dagar efter slaget vid Poltava. Under sin fångenskap skrev han ett brev 

till kungen, Karl XII: 

 

Gud allsmäktige var i evinnerligen lovat, som har fört Eders majestäts till sitt land igen, den 

nådige gud som så underligen har dragit Eders majestäts ut ur så många överhängande 

faror. Han giver nu Eders majestäts lycka att kunna dämpa fienderna, och således vinna en 

önskad fred igen. Min Gud ut i vad ängslan, jag i denna fångenskapen suttit, och sett mig 

vara avstängd från Eders majestäts nådiga ögon, och min underdånigste uppvaktning. Män 

så har dessförinnan min endaste bekymmer och arbete varit att sörja för de övrige olyckliga 

fattiga fångarna dem jag av min fattige egendom så besprungit[bistå], att numera 

densamma alldeles åtgången är, och jag stundligen en odräglig olycka över mig förvänta 

måste efter mina växlar med protest tillbaka komma. Eders majestät beder jag därför all er 

underdånigste, att ej draga Sin nådige hand ifrån mig, på det jag i detta elände ej må förgås 

utan av infödd mildhet, den jag oförtjänt städse[alltid] njutit, rädda mig ut ur denne faran.   1

 

Brevet är en vädjan om mer hjälp från statsmakten. Rehnskiöld har suttit fängslad i 

Ryssland och förts mellan Moskva och St. Petersburg i snart sex år. Han är vid den tiden 63 

år gammal. Chefen för fältkansliet och sedermera fångkontoret i Moskva Carl Piper avled 

år 1714 och Rehnskiöld är nu ensam ansvarig över fångkontoret. De meniga soldaterna och 

officerskåren har lidit stort under fångenskapen. Rehnskiölds kreditvärdighet har förfallit 

1 Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter (Quennerstedt, August utg.) Lund 1901-1918. 
XI, Rehnskiöld till Kungen, s. 114. Citaten har jag moderniserat för att göra det mer lättbegripligt för läsaren. 
För att modernisera språket har jag använt mig av Svenska akademiens ordbok. 
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och hans penningväxlar skickas tillbaka.  Rehnskiöld kan inte längre bistå de fattiga 2

karolinerna ekonomiskt. Det ekonomiska stödet från Sverige uteblev och Rehnskiöld 

vädjade till statsmakten att ta ett större ansvar över krigsfångarna. De behövde 

statsmaktens hjälp för att inte gå under. 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka ambitioner statsmakten hade för att stödja 

krigsfångarna i Danmark och Ryssland. Jag kommer även undersöka vad statsmakten 

gjorde för att uppnå en närvaro bland krigsfångarna. Närvaro blir på så vis en form av 

kommunikation mellan krigsfången och statsmakten. Det är en fråga om hur statsmakten 

önskade göra sig påmind om dess existens bland krigsfångarna i syfte att bevara det 

mentala kontraktet mellan undersåte och statsmakten.  Ett sekundärt syfte är att undersöka 3

huruvida ambitionen gällde alla krigsfångar eller om den skiftade beroende på vem 

krigsfången är. Om det var en värvad knekt, en kvinna eller ett barn, i den mån 

källmaterialet möjliggör en sådan frågeställningen. 

 

Frågeställningen är: 

 

1. Vilka ambitioner hade den svenska statsmakten för att stödja krigsfångarna under 

det stora nordiska kriget? 

2. Varierade ambitionerna beroende på vem krigsfången var? 

 

Den avsedda tidsperioden är 1709-1715, främst på grund av den stora skara fångar som 

togs i samband med de två stora kapitulationerna vid Perevolotjna år 1709 och Tönningen 

år 1713.  Avgränsningen motiveras med att källmaterialet är som allra rikast under denna 4

2 En penningväxel var ett system för att skicka pengar, pengarna betalades och hämtades i Hamburg. En växel 
mellan staterna Sverige och Ryssland fungerade så att man bytte pengar. I utbyte mot att Ryssland fick 
pengar i Sverige fick Sverige tillgång till pengar i Ryssland.  
3 Vad kontraktet är för något kommer redogöras i teorikapitlet. 
4 Perevolotjna var en ort i östra Ukraina längs floden Dnepr. Tönningen är en stad i norra Tyskland, beläget i 
Holstein-Gottorp, vilka var allierade med Sverige. 
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tid. Det är osannolikt att ambitionerna har förändrats under krigets förlopp, innan 1709 

eller efter 1715.   5

 

3. Teoretisk utgångspunkt  

 

I undersökningen har föreställningen om ett mentalt kontrakt hos undersåtarna och 

statsmakten använts för att förstå statsmaktens ambitioner att stödja sina undersåtar i 

fångenskap. Kontraktet bygger på att bägge parterna har åtagande gentemot varandra, 

skyldigheter men också rättigheter.  Peter Ericsson skriver i avhandlingen Stora nordiska 6

kriget förklarat att det feodala kontraktstänkandet grundade sig på den ojämlika 

ömsesidigheten, undersåtarna skulle underkasta sig den förda politiken i utbyte mot 

beskydd från yttre fiender. Statsmakten å sin sida skulle värna om undersåtarnas bästa, 

upprätthålla lag och ordning. Statsmakten skulle också anföra krigsmakten gentemot 

utrikes fiender, det var dennes del av kontraktet. Om kungen inte fullgjorde sin del av 

kontraktet äventyrade det hans legitimitet som härskare.  7

 

Kontraktet i min undersökning fokuserar på undersåten i armén. Perlestam skriver i boken 

Lydnad i karolinernas tid att kontraktet vilade på en förväntan av bägge parterna att 

uppfylla sin del av kontraktet. Undersåtarna i armén förväntade sig betalt för sina tjänster 

och en skälig behandling, om kraven uppfylldes var de redo att lyda överheten.  8

Undersåten i den indelta armén fick ta del av förmånerna det medförde sig att vara med i 

krigsmakten,men undersåten hade också skyldigheter. Den indelta knekten blev dels 

skyldig att arbeta för en bonde på dennes mark, i utbyte fick soldaten mat och kläder av 

bonden. Av staten fick den indelta knekten en tunna spannmål om året. En värvad knekt 

fick istället lön och blev i regel inkvarterad i en närbelägen stad om det var möjligt.  I och 9

med att undersåten enrollerats i armén sade den upp vissa rättigheter andra undersåtar 

5 Åberg, Alf, Fångars elände. Karoliner i Ryssland 1700-1723, Stockholm 1991. s. 11. Åberg skriver om de 
första krigsfångar som anlände till Ryssland år 1701, dessa fångar sörjde statsmakten över, det fanns redan en 
tanke om att statsmakten skulle ta ett visst ansvar över fångarna. Vad statsmakten gjorde 1701 stämmer 
överens med vad jag fann i källmaterialet. 
6 Ericsson, Peter. Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltalet. Diss., Uppsala 
universitetet, 2002. s. 231. 
7 Ericsson, s. 231. 
8 Perlestam, Magnus. Lydnad i karolinernas tid. 2008. s. 118ff. 
9 Henricson, G. & Ohlsson, N. (red.) (1977) Kungl Södermanlands Regemente 350 år. Strängnäs. s. 43fff. 
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bibehöll. Möjligheterna till olydnad gentemot överheten minskade i och med att de 

enrollerats i armén. Överheten förväntade sig en högre grad av lydnad av undersåtarna i 

armén till skillnad från de övriga undersåtarna som hade en annan frihet att motsätta sig 

överheten.  När en armé blev tillfångatagen behövde statsmakten visa att den fanns 10

närvarande och arbetade för krigsfångarnas bästa. Om statsmakten inte uppvisade att de 

aktivt arbetade för att bättra på deras villkor eller frigöra dem kunde det tolkas som att 

statsmakten inte klarade av att hålla sin del av kontraktet. Ett brutet kontrakt kunde få 

undersåtarnas lojalitet att vackla, statsmaktens närvaro var därmed av vikt för överheten.   11

 

Perlestam tar bara upp den ekonomiska aspekten av kontraktet. Jag har valt att utvidga 

detta resonemang, det är inte bara ett ekonomiskt kontrakt, utan kontraktet innefattar flera 

områden. Med utgångspunkt i kontraktet blir varje tema för sig självt en form av närvaro 

från statsmaktens sida. Kontraktet innefattar en rätt att kunna praktisera sin religion. 

Krigsfångarna hade även rätt till juridiskt stöd vid behov. De hade rätt till kommunikation 

med hemlandet, de tillfångatagna skulle kunna kommunicera med sina familjer. 

Krigsfångarna hade även en rättighet att återfå sin frihet, vare sig genom utväxlingar eller 

vid krigsslutet.  

 

När jag använder begreppet statsmakten eller staten menar jag riksrådet och kungen. När 

jag skriver om statsmakten är det bara den högsta ledningen som åsyftas. Det är en ganska 

snäv definition av statsmakten, att inkludera ståndsriksdagen skulle inte alls vara 

problematiskt. På grund av arbetsekonomiska skäl behöver dock en avgränsning göras.  

 

Ett viktigt begrepp i min undersökning är krigsfånge. Enligt Svenska akademins ordbok är 

en krigsfånge någon som blivit tillfångatagen i ett krig.  Vid kapitulationen vid 12

Perevolotjna gick ungefär 12 500 man i fångenskap, varav 6 500 var icke stridande.  13

Dessa har med utgångspunkt i Svenska akademins ordbok klassats som krigsfångar, även 

om de inte deltog i slaget. 

 

10 Perlestam. s. 34f. 
11 Ericsson. s. 231. 
12 https://www.saob.se/artikel/?seek=krigsf%C3%A5nge&pz=1#U_K2633_102476 
13 Englund, Peter. Poltava: Berättelsen om en armés undergång. Gjøvik. 1995. s. 257. 
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4. Källmaterial, källkritik och metod 

 

Mitt huvudsakliga källmaterial finns i serien historiska handlingar.  I detta källmaterial 14

finns ett rikligt brevväxlande mellan riksråd och kungen under tiden denne var i Bender, 

men även från Stralsund och Ystad. De tryckta breven är från tiden efter slaget vid Poltava 

år 1709 och fram till och med 1715, det är även uppsatsens avgränsning. I källmaterialet 

behöver statsmaktens kommunikativa ambition framkomma för att finna deras ambitioner 

för krigsfångarna, något brevväxlingen mellan riksråd och kung synliggör. Källmaterialet 

synliggör statsmaktens inre konversation. Brevväxlingen var en form av politisk diskussion 

inom statsmaktens ledning om hur de skulle förhålla sig till krigsfångarna. En problematik 

med källmaterialet skulle kunna vara en tendens i att statsmakten ville framställa läget i 

Sverige som överdrivet positivt, det för att kungen ville förmå den ottomanske sultanen att 

gå i krig med Ryssland. Min uppfattning är att krigsfångarnas situation inte omfattas av den 

möjliga tendensen. Det fanns inga tänkbara skäl för den högsta statsmakten att överdriva 

deras ambitioner för krigsfångarna. 

 

För att komplettera brevväxlingen har jag även använt mig av serien Karolinska krigares 

dagböcker jämte andra samtida skrifter.  I den samlingen har jag använt dagböcker och 15

ett par brevsamlingar, de är skrivna av allt från meniga till höga officerare. Serien har 

använts för att finna vittnesskildringar från soldaterna i fångenskap. Dagbok som 

källmaterial är komplext på grund av frågeställningen. Medan de menigas dagböcker är 

författade för främst dem själva, kunde dagböcker författade av officerare kan vara tänkta 

för en större publik. Det gör dagböcker till källor vilka måste värderas beroende på 

författaren.  Soldaternas dagböcker innehåller främst triviala noteringar om antalet mil de 16

vandrat, hur omgivningen såg ut eller om de fått besök. Där finns dock en del av värde, 

exempelvis gudstjänster och begravningar. Antalet dagböcker jag har använt är dock få, 

Carl Pipers “dagbok” är den jag använt mig mest av. Pipers “dagbok” är snarare en kansli 

dagbok från fångkontoret än en “dagbok” i egentlig bemärkelse. I den noterar Piper de 

14 Historiska Handlingar till trycket befordrade af Kongl. Samfundet för utgifvande af skrifter rörande 
Skandinaviens historia, del II - IV, VII-VIII, XIV. Stockholm 1861-1892. 
15 Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter II-IV, VII-VIII, XI (Quennerstedt, August 
utg.) Lund 1901-1918.  
16 http://tidskriftenrespons.se/artikel/dagbocker-ger-inblickar-beslutshierarkiernas-toppar/ (Hämtad 
2019-03-20) 
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inkomna breven, från alla håll i Ryssland, men även från Sverige och statskontoret.  Piper 17

hade kontakt med riksrådet, kungen, men också den högsta ryska ledningen. Piper arbetade 

även nära Jöran Nordberg som var ansvarig för de religiösa frågorna i Ryssland.  Det gör 18

att Piper hade en större betydelse för undersökningen. Det jag ser som problematiskt med 

Pipers dagbok är att den med största sannolikhet lästes av ryska myndigheter. Det kunde få 

Piper att vilja nedtona kritik eller statsmaktens ambitioner, både för fångarna och kriget 

som helhet. För att överbrygga den tendentiösa problematiken har jag primärt använt mig 

av brevväxlingen mellan rådet och kungen i undersökningen. Pipers “dagbok” har jag 

framförallt använt för att komplettera eller styrka fynden i brevväxlingen. I de fall jag bara 

använt mig av Pipers “dagbok” har jag gjort tolkningen att det inte finns någon anledning 

att tvivla på innehållet. 

 

Riksdagsprotokollet jag använt är noteringar från den sammankallade riksdagen år 1713. 

Protokollen nedtecknades av respektive stånd. I min undersökning rör det sig om 

ridderskapet och adelns protokoll, det är det enda som finns kvar. Varför jag valt att 

inkludera det är för att protokollet kan ge ett annat perspektiv på frågan om krigsfångar, 

nämligen riksdagens. Riksdagen sammankallades under år 1713, efter kapitulationen vid 

Perevolotjna och Tönningen. Krigsfångarna var en aktuell fråga för riksdagen och 

materialet är därför användbart i frågan om just statsmaktens ambitioner. En potentiell 

problematik med källmaterialet är att det kan bli ensidigt, och bara behandlar adeln och 

ridderskapets intressen. De andra ständernas protokoll finns dock inte bevarade. Jag 

kommer dock endast använda protokollet som kompletterande material. Uppgifterna jag 

funnit i riksdagsprotokollen kan även styrkas med hjälp av andra källorna.  

 

De kungliga förordningarna, stadgarna och påbuden 1708-1718 blev utskickade till 

landshövdingar och kyrkor för att läsas upp inför allmänheten vilket gör det till ett 

passande källmaterial för att utröna statsmaktens ambitioner. Förordningarna, stadgarna, 

påbuden och plakaten var antingen skickade av kungen själv eller riksrådet. Dessa trycktes 

17 Statskontoret var en myndighet som skötte statens finanser, de var ansvariga att betala växlarna som togs i 
Ryssland. 
18 Åberg. s. 109.  
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i Stockholm och distribuerades genom landshövdingarna. Här har jag främst använt mig av 

källan för att hitta ambitionen gällande postväsendet.  

 

4.1 Metod 

 
Totalt har jag läst ungefär 1000 brev. Lejonparten av breven rör frågan om kriget och den 

ekonominska situationen i landet. Kungen ville få en ny armé på fötter, frågan om 

krigsfångarna hamnade i skymundan. Sammanlagt var det ungefär 60 - 70 brev som rörde 

krigsfångarna, främst vilka fångar man ville få utväxlade. För att analysera källmaterialet 

har jag använt mig av en textanalys där jag har letat efter nyckelord och resonemang 

rörande krigsfångarna, kopplade till de teman som utgör grunden för min studie. 

Uppsatsens undersökning disponeras tematiskt utifrån empiriska kategorier. Kategorierna 

är underhåll, religiöst stöd, juridiskt stöd, kommunikation och fångars frisläppande. De 

underhållsfrågor statsmakten arbetade med var lönefrågor, stöd utöver lön och beklädning 

för fångarna. Det religiösa stödet var ett redskap för kommunikation. Det var av intresse 

eftersom statsmakten använde prästerskapet för att ge sken av att ordningen som rådde i 

Sverige fortsatt rådde under fångenskapen. Det juridiska stödet handlade främst om de 

kapitulationer stridande svenska förband och arméer hade ingått men där villkoren inte 

hade följts. De enskilda soldaterna eller armén hade blivit krigsfångar på grund av 

avtalsbrott från den fientliga sidan. Den svenska staten arbetade för att dessa skulle 

efterlevas. Det fanns enstaka fall där den svenska staten försöker arbetade för enskilda 

krigsfångars sak. Under kommunikation kommer jag redogöra för de försök till förbättrad 

postgång mellan länderna. I fångarnas frisläppande kommer jag redogöra för de frågor som 

rör utväxlingar och utköpande av krigsfångar. Både den svenska och den ryska staten hade 

ett intresse av att få igång en mer löpande form av utväxlingar. Jag behandlar även de 

krigsfångar som hamnade i Danmark.  

 

5. Tidigare forskning 

 

Peter Ericsson ger i avhandlingen Stora nordiska kriget förklarat en beskrivning av den 

absoluta svenska staten och kungens viktiga roll i den. Det är av betydelse när det är den 

svenska staten som i fokus för undersökningen, Ericsson redogör för vad statsmakten 
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kunde uträtta och hur den fungerade. Framförallt hur den enväldiga karolinska staten 

kommunicerade med sina undersåtar. Ericsson skriver om kungens roll i den absoluta 

staten, kungen skänkte staten dess legitimitet. Kungen var inte som andra människor, han 

var överlägsen och annorlunda. Enligt Ericsson berodde det på den bakomliggande 

ideologin, en tanke som härstammade från den kristna monoteismen. Kungen i likhet med 

Gud regerade allena. Kungen var Guds ställföreträdare på jorden och kyrkans beskyddare. 

Kungen hade fått särskilda gåvor av Gud som gjorde honom lämplig att regera, vilket gav 

honom en särställning, kungens makt var Guds makt. Det gjorde kungen till ett mysterium 

för gemene man, att vara i kungens närvaro var något betydelsefullt. Ericsson skriver att 

kungen sågs som en fader som hyste en faderlig kärlek till sina undersåtar om olyckor 

drabbade undersåtarna skylldes det på rådgivarna, det var aldrig en fråga om kungen 

älskade sina undersåtar. Kungamakten och kyrkan var sammanflätade, de verkade 

tillsammans för att upprätthålla enväldet.   19

 

Det ideologiska tilltalet är ett teoretiskt begrepp Ericsson använder för att förklara hur 

statsmakten kommunicerade sin ideologi. Syftet med begreppet är att synliggöra hur 

statsmakten försökte få undersåtarna att agera efter deras vilja. Statsmaktens vilja 

förkunnades på flera sätt, det effektivaste var gudstjänster på grund av den kyrkoplikt som 

rådde. Där lästes kungliga förordningar upp och det ideologiska tilltalet spreds. 

Gudstjänsterna praktiserades på ett gemensamt vis över hela riket, allt för att det 

ideologiska tilltalet skulle spridas enhetligt.  När det stora nordiska kriget rasade var den 20

kyrkliga enigheten total. Prästerskapet arbetade tillsammans med staten, de förde 

statsmaktens talan till församlingarna och hjälpte till att upprätthålla lag och ordning. Det 

ideologiska tilltalet var ett institutionaliserat sätt för staten att kommunicera till sina 

undersåtar.  Staten kommunicerade även det ideologiska tilltalet med hjälp av civila 21

ämbetsmän som fogdar och landshövdingar vilka kommunicerade med undersåtarna.  I 22

min undersökning har kommunikationen betydelse eftersom prästerskapet dels förde 

statsmaktens talan, men också att prästerskapet ökade statsmaktens inflytande över 

krigsfångarna med hjälp av det ideologiska tilltalet. 

19 Ericsson, s. 53, 58ff. 
20 Ibid, s. 68, 70f, 74ff. 
21 Ibid, s. 77, 82. 
22 Ibid, s. 70. 
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Synen på kungen är något Ericsson berör i sin avhandling, den präglades enligt Ericsson av 

hur undersåtarna uppfattade den förda politiken. Om politiken uppfattades som god och 

rättvis framstod kungen i goda dagar. Kungen ville uppfattas som beskyddaren av 

undersåten, för att uppnå det användes det ideologiska tilltalet.  23

 

Ericssons undersökning fokuserar främst på statsmaktens åtgärder för att legitimera dess 

existens gentemot sina undersåtar. Statsmakten ansvarade för att bevara det feodala 

samhällskontraktet, men också för att bevara undersåtarnas verklighetsbild, vilken 

konstruerades genom det ideologiska tilltalet. Utöver Ericssons kulturhistoriska verk finns 

det en del socialhistoriska verk som tangerar mitt syfte. Den socialhistoriska forskningen 

har fokuserat på krigsfångarnas liv i fångenskap, deras levnadsvillkor och hur statsmakten 

hjälpte krigsfångarna, där en del av statsmaktens ambitioner för krigsfångarna 

framkommer. Dessa verk synliggör dock inte alla statsmaktens ambitioner eftersom inte 

alla blev realiserade. De socialhistoriska verken är dock av vikt för min undersökning, för 

att hitta statsmaktens ambitioner behöver jag förstå hur fångenskapen var strukturerad. 

Vera Efron skriver i boken Karolinerna efter Poltava om vad som hände med karolinerna 

efter kapitulationen vid Perevolotjna. Efron ger en inblick i den verklighet som väntade 

fångarna i Ryssland. Fångarna gavs först ett erbjudande om att ta rysk tjänst, något som 

främst lockade de tyska och polska soldaterna vilka tagit svensk tjänst. Det rörde sig om 

cirka 6000 man, både officerare och meniga. De infödda svenska undersåtarna var i stort 

sett alla trogna den svenska kronan. Efron skriver vidare att efter segerparaden i Moskva 

1709 så infördes en folkbokföring av fångarna, vilken användes av Carl Piper och den 

svenska statsmakten vid organiserandet av fångkontoret. Folkbokföringen blev ett sätt för 

den svenska statsmakten att hålla ett vakande öga över krigsfångarna under deras tid i 

Ryssland. Efter segerparaden separerades krigsfångarna från sina regementen för att hindra 

organiserade kupper eller flyktförsök. Därefter skickades fångarna till olika orter i 

Ryssland, där de skulle förbli tills det de blivit utväxlade eller en fred slutits.   24

 

23 Ibid, s. 231. 
24 Efron, Vera. Karolinerna efter Poltava. Stockholm. Lind & co 2017. s. 51ff. 
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Alf Åberg skriver i boken Fångars elände om levnadsvillkoren för fångenskapen, hur 

försörjningen var tänkt att fungera och behandlingen av fångarna. År 1704 blev det praxis 

mellan Sverige och Ryssland att hemlandet skulle försörja de fångna officerarna med egna 

medel. Manskapet och underofficerare skulle erhålla ekonomiskt underhåll av den stat som 

tillfångatagit dem, gentemot att de arbetade för staten på exempelvis fästningar, i gruvor 

eller inom jordbruket, en form av lönearbete.  Behandlingen av fångarna skiftade mycket 25

beroende på vart i Ryssland de blev placerade. Fångarna fick oavsett ort arbeta för sitt 

uppehälle, även en del officerare arbetade på grund av det oregelbundna underhållet från 

Sverige.  Enligt Åberg behövde underhållet betalas ut för att officerarna inte skulle 26

tvingas ta rysk tjänst. Änkorna, fruarna och barnen fick dock ingen särskild behandling av 

vare sig Piper eller den svenska staten. Åberg skriver att de penningmedel vilka betalades 

ut var ämnade för officerare och fördelades av fångkontoret i Moskva. Dock vädjade Piper 

till fångarna att tänka på de många änkor som också satt fångna och stod utan försörjning. 

Fångkontoret var enligt Åberg en symbol för den svenska regeringsmakten.   27

 

Åberg skriver också hur den svenska statens behandling av ryska krigsfångar speglade sig 

på de svenska fångarna i Ryssland. Bägge sidor tillämpade repressalier gentemot fångarna 

om de egna fångarna behandlades illa. I ett paradoxalt försök att få Tsar Peter att bättra på 

villkoren för de svenska fångarna skärpte den svenska statsmakten villkoren för de ryska 

fångarna.  Åberg skriver om Carl Pipers uppdrag att upprätta en kartell med ryssarna. En 28

kartell var en form av fångutväxling, ett system för en mer reglerad fångutväxling. Något 

Åberg skriver att ryssarna inte var benägna att acceptera, den ryska ledningen ville istället 

utföra enskilda utväxlingar av personer med samma dignitet.   29

 

Galina Sjebaldina skriver i antologin Poltava: krigsfångar och kulturutbyten om 

kommunikationerna mellan Sverige och Ryssland, men också om försörjningen av 

krigsfångarna. Postgången gick till så att breven som skickades från Sverige till Ryssland 

först hamnade i St. Petersburg, där de lästes av Tsarens folk, därefter skickades den till 

25 Åberg, s. 11. 
26 Åberg, s. 80, 83, 86. 
27 Ibid, s. 43ff. 
28 Ibid, s. 53. 
29 Ibid, s. 52. 
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fångkontoret i Moskva där fångarna fick hämta ut den. För att lämna fångorten krävdes en 

godkänd permission och att någon gick i borgen för den utsände, helst skulle det vara en 

officer. Bröts löftet om återvändande väntade bestraffning för de inblandade. Det monetära 

underhållet som anlände från Sverige var litet, Sjebaldina skriver att det var ungefär 15% 

av det de var berättigade till som levererades till krigsfångarna.   30

 

Sammanfattningsvis är vad statsmakten gjorde för krigsfångarna i stort konstaterat, med 

det konstaterades en del av statsmaktens ambitioner. Det finns dock ingen tidigare 

forskning som fokuserar på vilka ambitioner statsmakten hade för krigsfångarna eller vilka 

krigsfångar statsmakten ämnade stödja under det stora nordiska kriget. Här finns en 

kunskapslucka jag ämnar att täppa till genom att fokusera på ambitionerna och vilka som 

skulle innefattas av dessa ambitioner.  

 

 

6. Undersökning 

 

 6.1 Undersökningens disposition 

 

Undersökningen kommer att disponeras tematiskt. Jag kommer att presentera de empiriska 

kategorier som utgör grunden för undersökningen. Underhåll, religiöst stöd, juridiskt stöd, 

kommunikation, fångars frisläppande är de teman jag identifierat som statsmaktens möjliga 

närvaro under krigsfångenskapen. I inledningen av varje tema kommer jag göra en kort 

redogörelse för hur temat är kopplat till föreställningen om kontraktet mellan statsmakt och 

undersåte. 

 

 

6.2  Underhåll 

 

Det ekonomiska stödet krigsfångarna åtnjöt var en legitimerande åtgärd från statens sida. 

Staten behövde legitimera sin existens i form av ekonomiskt stöd under fångenskapen. 

Utan det ekonomiska stödet kunde inte officerarna klara sig, de förlitade sig på den svenska 

30 Johansson, Lena, Salytveja, Tamara (red.). Poltava: krigsfångar och kulturutbyte. Stockholm. 2009. s. 56. 
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statsmakten för att klara sin vardag. Det var bara de meniga som fick underhåll från den 

ryska staten, det underhållet var dock inte mycket att leva på. Officerarna, kvinnorna och 

barnen fick klara sig på underhållet från den svenska staten, de fick ingenting av den ryska. 

 

6.2.1 Utbetalningar av lön 

 

Den svenska staten hade ambitionen att löner skulle betalas ut även under fångenskapen. I 

ett brev från riksrådet i Stockholm till kungen daterat 16 mars 1714 som handlar om 

krigsmaktens upprättande efter de stora förlusterna skriver riksrådet om problematiken med 

att återupprätta krigsmaktens ordinarie regementen. Efter kapitulationen vid Tönningen 

behövdes en ny milis upprättas för rikets försvar. Det problematiska var att kunna betala 

lönerna, rådet skriver i brevet angående krigsfångarna: 

 

Men antalet av dem som lönas och underhållas skulle förökas, alldenstund[eftersom] vid 

många regementen tredubbla officerare komma att underhållas, nämligen. först de i 

Ryssland och Danmark är fångna, och sedan de som nu komma att göra tjänst i deras ställe. 

  31

 

Den svenska statens ambition var att lönerna skulle skickats till officerarna, till skillnad 

från det meniga manskapet som skulle försörjas av den ryska staten. Att försörja de fångna 

officerarna lyckades man bara med i enstaka fall enligt Piper. För att få bukt med 

problemet skickade Piper brev till alla officerare där han bad dem skriva ned hur mycket 

den svenska staten var skyldig dem. Syftet var att statsmakten skulle få en överblick av 

sina skulder till krigsfångarna.  I det tidigare nämnda brevet skriver rådet att inkomsterna 32

dagligen minskade på grund av fiendens framgångar, medan antalet krigsfångar som skulle 

underhållas ökade.  Det var en ekvation rådet inte fick ihop med tanke på de ekonomiska 33

ambitionerna statsmakten hade för fångarna.  

 

31 HH XIV, s. 60, Rådet till Konungen, med redogörelse för vidtagna åtgärder till den ständiga krigsmaktens 
återupprättande. 
32 Piper, Carl, Grefve Carl Pipers dagbok hållen under hans fångenskap i Ryssland 1709-1714 (Ernst 
Carlson, utg.) Stockholm 1906. s. 209. 
33 HH XIV, s. 60, Rådet till Konungen, med redogörelse för vidtagna åtgärder till den ständiga krigsmaktens 
återupprättande. 

13 



 

Varken de meniga eller officerarnas fruar, änkor och barn till krigsfångarna i fångenskap 

åtnjöt i regel inte någon lön från varken den ryska eller den svenska staten. De fick sällan 

ta del av utdelningarna av medlen från Sverige.  Det var något Piper ville förändra. Den 4 34

december 1712 skriver han om det eländiga tillstånd 48 kvinnor i “Ivan Osero” befann sig 

i.  Piper skickade ett memorial till den ryska ledningen med en vädjan om förändring, 35

Piper ville att även kvinnorna skulle njuta samma lön som de meniga av den ryska staten. 

Tills vidare skickade han 50 rubel till kvinnorna för att de skulle klara vintern.  Kvinnorna 36

delade de hårda villkoren med männen under fångenskapen, trots det nämndes sällan 

kvinnornas situation eller vad som gjordes för att förbättra den. I en resolution den 7 

januari 1713 angående de fångade officerarnas besvär nämndes de många änkorna och vad 

som skulle göras för att förbättra deras situation. När lön från den svenska staten delades ut 

skulle officerarna ta extra hänsyn till änkorna och dela med sig av sin lön.  Min slutsats är 37

att Piper ansåg att de fångna ryska fruarna i Sverige hade bättre villkor än de svenska i 

Ryssland.  Piper ansåg det motiverat att begära att den ryska staten skulle ta ett större 38

ansvar för de fångade kvinnorna. 

 

Det förekom i enstaka fall att löneutbetalningarna riktades specifikt till officerarnas 

familjer. Ett sådant exempel var dock General Major Arvid Horn. I Pipers dagbok fanns det 

en önskan om att statskontoret borde skicka med penningar öronmärkt till Horns barn, 

vilka hade fått lida stort under fångenskapen.  Att frågan kommer upp tolkar jag som att 39

den ekonomiska ambitionen i viss mån kunde sträcka sig till fruar och barn. Deras 

uppehälle var även något Piper arbetade med. I ett brev skickat till Carl Modée den 14 

januari 1714 skriver Piper om de fattige officerarna, deras fruar, barn samt änkorna. Den 

svenska statsmaktens underhåll räckte inte till alla officerare. För de officerare som inte 

mottagit någon lön från Sverige önskade Piper att de skulle få ta del av underhållssystemet 

som var ämnat åt de meniga fångarna. Om det inte var möjligt kunde det istället ses som ett 

34 Åberg, s. 147. 
35 Vilken ort Piper avser är ingenting jag har kunnat konstatera med säkerhet.  
36 Piper, s. 233, finns flera exempel på denna form av vedergällning gällande behandlingen av fångarna, 
exempelvis s. 74. 
37 Rehnskiöld och Pipers koncept, Resolution. Moskva d. 7 januari 1713. s. 85. 
38 Se s. 11, Alf åberg skriver om hur den svenska statsmaktens behandling av ryska fångar påverkade de 
svenska fångarna. 
39 Piper, s. 162. 
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förskott på löneutbetalningarna som skulle komma från Sverige, något officerarna skulle 

betala tillbaka till den ryska staten.  40

 

Officerarnas underhåll skulle komma från löner. När statsmakten inte hade nog med medel 

användes kyrkans kollekt som ett komplement. Riksrådet skriver till kungen den 30 

februari 1712:  

 

Emellertid och medan fångarnas tillstånd i gemen förnimmes[märkas] därsammastädes[på 

detta ställe] vara ganska beklagligt och eländigt, och det som genom Kollekter, Stamböcker 

samt elliest[annars] hit intill har kunnat samman skaffas, och dit remitteras[skickas] 

ringa[föga] förslår[räcka] till deras understöd.   41

 

Rådet skriver att de använt sig av kungens namn för att skriva ut tre kollekt om året i syfte 

att underhålla fångarna. Kollekten fungerade som ett komplement i försöket att betala halva 

lönerna. Det var ingen ytterligare hjälp, utan ett sätt för statsmakten att klara av vad de 

redan hade åtagit sig.  I brevet framkommer att det inte är första gången kollekt används 42

för att skicka medel till officerarna. I brevet står det explicit att penningarna var till för att 

officerarna skulle klara uppehället.  

 

Riksrådet avskedade officerare vilka satt i fångenskap. Om det var för att dra ned på 

lönekostnaderna eller av andra anledningar är ingenting som framkommer i källorna. I ett 

brev den 20 september 1712 svarade kungen rådets angående avskedandet av den svenske 

undersåten, livländaren, överstelöjtnanten von Sacken. Som framgår av citatet nedan 

ogillade kungen riksrådets avsked av von Sacken:  

 

Såsom vi förnimme[märka] att I[vi] har givit överstelöjtnanten von Sacken avsked ut i dess 

fångenskap hos Tsaren, och vi inte kunna veta vad skäl därtill kunna ha haft, helst emedan 

han är vår undersåte och ingen främmande.  43

40 Rehnskiöld och Pipers koncept, Till Modée. Moskva d. 14 januari 1714. s. 165. 
41 HH IX, s. 198ff, Rådet till Konungen, om ett Cartells upprättande och åtgärder till de svenske fångarnes 
utvexling. 30 februari 1712. 
42 Jag har hittat att kollekt skrevs ut oftare än så, i ett brev skriver rådet att de skrivit ut sex kollekt under 
vissa år. HH IX, s. 289. 
43 HH X s. 150 Konungen till Rådet, med förbud att gifwa någon af de i Ryssland fågne officerarna afsked, 20 
september, 1712. 
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Vidare i brevet skriver kungen att von Sacken inte hade något annat val än att ta tjänst hos 

Tsaren eftersom han inte längre kunde räkna med lön från den svenska staten. Det är 

ingenting kungen klandrar von Sacken för. Istället fick rådet en tillsägelse att inte avskeda 

fångna officerare. I brevet skriver kungen att rådet inte fick avskeda undersåtar som satt i 

fångenskap. De svenska undersåtarna skulle underhållas utan undantag. Min tolkning är att 

det handlade om legitimiteten i krigaryrket, kungen behövde värna om de som tjänade i 

armén. Kungens ambition var att bevara krigsfångarnas lojalitet genom att behålla dem i 

tjänst, betala ut deras löner, även under fångenskapen.  

 

6.2.2 Ekonomiskt stöd utöver lön 

 

En annan form av ekonomiskt stöd statsmakten kunde använda sig av var en form av 

klumpsumma som skulle hämtas i Hamburg. Dessa kunde vara ämnade åt en specifik 

grupp fångar eller åt samtliga. Piper skriver i sin dagbok om en växel riktad till officerarna, 

den 14 januari 1712:  

 

undfick[tog emot] jag kommissarien Huswedels brev från Hamburg angående 10,000 

riksdaler banco, som statskontoret låtit överföra till fångarnas underhåll [...] 

inneslutit[bifogade] kungliga. statskontorets brev, hur medlen under fångarna skulle blivit 

utdelade.  44

 

Tre dagar senare skriver Piper att medlen ska delas ut bland officerarna.  Den formen av 45

underhåll skiljer sig från de andra genom att den redan är färdigt löst och betalad av den 

svenska staten. Här tog statsmakten initiativ att stödja officerarna och löste en egen växel. 

Vanligtvis togs växlarna av enskilda officerare för att sedan lösas av den svenska staten i 

efterhand. Klumpsumman var en del av den större ambitionen att understödja fångarna 

utöver deras löner. Med pengarna kom även instruktioner om hur pengarna skulle fördelas 

bland officerarna, något inte alla växlar hade.  

 

44 Piper, s. 170. 
45 Ibid, s. 171f 
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Statskontorets växlar kunde även vara ämnade åt en bredare grupp, i ett brev till 

kammarkollegiet den 11 februari 1714 skriver Piper om den senaste växeln på 12000 daler 

silvermynt, växeln var ämnad åt samtliga fångars underhåll. Det gör den klumpsumman till 

en annan form av underhåll än den tidigare klumpsumman som bara var ämnade åt 

officerarna. Piper skriver: 

 

Att alla medel, som överföras, utan åtskillnad varifrån de härröra[härstammar], skulle slåss 

i en massa och under fångarna proportionaliteter utdelas, oss till någonting nyttig, eftersom 

fångarna därmed i ringaste måtto[nytta] inte är hulpit[hjälpt]  46

 

Det framgick tydligt att alla krigsfångar, meniga som officerare skulle få ta del av 

penningarna. De skulle fördelas proportionerligt, antagligen efter militär rang. Det fanns en 

medvetenhet om att mer behövde göras för alla krigsfångars underhåll, inte bara 

officerarna.  Min tolkning är att statsmakten inte ansåg att det underhållet de meniga fick 47

av den ryska staten var nog. Utan de behövde ytterligare hjälp för att klara sig, vilket 

förklarade statsmaktens ökade ambitionsnivå för de meniga fångarna. 

 

Den 12 maj 1713 anlände ett brev till fångkontoret från kammarkollegiet i Stockholm. I 

brevet efterfrågades kvittenser på hur mycket envar officer hade plockat ut av de skickade 

medlen.  Att statsmakten efterfrågade detta var för att i framtiden kunna rikta medlen till 48

de officerare som hade mest att fordra av den svenska statsmakten. Slutsatsen jag drar av 

det är att det handlade om förändring av underhållet, en reform av fördelningen. I framtiden 

skulle penningarna fördelas beroende på hur mycket staten var skyldig den individuella 

officeren. Den 20 maj besvarades brevet av Piper att det inte var möjligt att genomföra 

deras önskan rent logistiskt, men fångkontoret skulle göra så gott man kunde. Det är inte 

helt omöjligt att förstå med tanke på att officerarna var spridda över hela Ryssland och 

kommunikationsvägarna inte var de bästa.  Kammarkollegiet efterfrågade även listor på 49

avlidna officerarna och de som tagit rysk tjänst, de ville plocka bort bägge grupperna från 

46 Rehnskiöld och Pipers koncept, s. 174, Till kammarkollegium. Moskva. d 11 februari 1714. 
47 På grund av den praxis som instiftades 1704 att officerarna skulle underhållas ekonomiskt av hemlandet. 
Se Åberg s. 13. 
48 Piper, s. 244. 
49 Ibid, s. 245. 
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lönelistan.  Förmodligen för att kunna rikta det ekonomiska stödet till officerare som 50

fortfarande behövde det. Det kan ha varit för att dra ned på kostnaderna, men också straffa 

de officerare som tagit rysk tjänst.  

 

Den svenska statsmakten ville skicka ytterligare stöd till alla krigsfångarna såväl meniga 

som officerare. I Pipers dagbok noteras vid flera tillfällen löften om mer ekonomiskt stöd 

än vad som tidigare blivit levererat, ett sådant fall är exempelvis den 13 december 1712. I 

dagboken noterar Piper att ett brev från statskontoret anlänt där statskontoret konstaterar att 

hjälpen de skickat hittills inte är tillräcklig, utan de utlovade ytterligare bistånd.  51

Ambitionen om ökat stöd återfinns även i ett brev från Piper och Rehnskiöld adresserat till 

överstelöjtnant Kaulbars. I brevet till Kaulbars skriver Piper om ett brev som anlänt till 

fångkontoret där statskontoret skrivit att de inte hade några penningar för fångarnas 

underhåll. Så fort de fick tillgång till medel skulle de försöka skicka över mer penningar till 

deras försörjning.  52

 

6.2.3 Penningväxlar mellan höga dignitärer 

 

Överenskommelser om växlar mellan Carl Piper och ryska dignitärer var en annan typ av 

ekonomiskt stöd. I citatet nedan framkommer det att den ryska staten ville skicka mer 

penningar till de ryska krigsfångarna. Då kontaktade man Piper för att ordna detta. I utbyte 

mot att de ryska fångarna erhöll penningar, skulle även det svenska fångkontoret erhålla 

det. Ett växelsystem, penningar i Sverige byttes mot penningar i Ryssland och vice versa. 

För att garantera penningarnas leverans gick en förslagsvis en förmögen person in som 

garant för växlarna. Om i Pipers fall, statskontoret inte betalade växeln fick Piper göra det 

istället eftersom han var garanten. Det var ett system som användes flitigt. I sin dagbok 

skriver Piper den 21 februari 1710 om en resolution av Tsar Peter: 

 

50 Rehnskiöld och Pipers koncept, Till Kaulbars, d 14 januari 1714. s. 160. 
51 Piper, s. 233.  
52 Rehnskiöld och Pipers koncept, s. 80. 
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Hans Zar. Majestäts hade resolverat[bestämt], alldenstund[eftersom] han för dess fångar i 

Sverige behövde 20,000 och några hundra rubel där, så ville han låta oss här en lika stor 

summa bekomma[få] till de svenske fångarnas utdelning emot säker växel på Stockholm.  53

 

Piper skriver att överenskommelsen var säker eftersom den togs med statskontoret i 

Stockholm, vilket betydde den svenska statsmakten och Piper som garant. Växeln skulle 

garantera att fångarna i Sverige och Ryssland fick penningarna de enligt växeln hade rätt 

till.  Ett formaliserat växelsystem var något flera i den ryska ledningen efterfrågade, de 54

ville ha ökade möjligheter att stödja de ryska fångarna i Sverige. Det öppnade en möjlighet 

för Piper att kunna stå som garant för växlar vilka den svenska staten skulle betala, om 

växeln var ämnade åt fångarnas underhåll.  Att det fanns en förväntan att staten skulle 55

betala växlarna går att läsa när general majorerna Creutz, Cruus, Roos och Hamilton 

beklagade sig att deras växlar inte blivit betalda av statskontoret, de hade blivit skyldiga att 

betala skadestånd för växlarna de hade stått som garant för. Att växlarna förfallit var den 

svenska statens fel, officerarna ansåg därmed att det var den svenska statens skyldighet att 

betala även skadeståndet.  Det var något kungen tog upp i ett brev till riksrådet. Kungen 56

skriver i brevet “till sägandes jämväl statskontoret, att de prompt betalar alla de växlar, som 

till fångarnas förnödenheter av dem kunna utgivas”.  Ambitionen att den svenska staten 57

skulle betala växlarna synliggörs i det brev statskontoret skickade till riksrådet. I brevet 

noterades alla de fordringar staten hade gentemot olika svenska officerare och handelsmän 

i Ryssland. Att växlarna inte hade betalats menade statskontoret berodde på bristen av 

medel.  Huruvida synen på växlarnas säkerhet var delad av ryssarna är något som kan 58

diskuteras. Den ryska tsaren uppmanade de som funderade på att lämna ut växlar gentemot 

den svenska staten om varsamhet. Tsaren visste vilken penningbrist den svenska staten 

befann sig i.   59

 

53 Piper, s. 42. 
54 Ibid, s. 30. Återkommande sätt att hantera växlar se, 12 juni 1713, s. 247. Återfinns även i Rehnskiöld och 
Pipers koncept. Memorial. Moskva d. 25 februari 1714, s. 190. 
55 Piper, s. 248. 
56 Piper, s. 159. 
57 HH VII, s. 27. Konungen till rådet, om flottans utredande, fångars utvexlande, Böndedagsplakatet m.m 9 
januari 1711. 
58 Bilaga. Statskontoret till Rådet den 26 Nov. 1712. HH XI, s. 78f. 
59 Piper, s. 117. 
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6.2.4 Beklädnad 

 

Piper skriver den 22 november 1712 om fångarnas klädsel. I Sverige skulle alla fångar, 

meniga som officerare fått njuta vinterklädsel, något Piper ville att fångarna i Ryssland 

också skulle få göra.  Med vad Åberg skriver i åtanke, att förhållandena för fångarna i 60

Sverige påverkade förhållandena för fångarna i Ryssland, tolkar jag det som att den 

svenska statsmakten försökte bättra på villkoren för fångarna genom att förbättra villkoren 

för de ryska fångarna.  Just klädsel situationen i Sverige skriver statskontoret till rådet om 61

i en bilaga den 26 november 1712. Enligt bilagan skulle beklädnaden för de fångar som satt 

i Sverige kosta 150,000 daler silvermynt för kommande år.  En stor summa pengar som 62

tyder på en ambition att förbättra villkoren för de egna krigsfångarna i Ryssland genom att 

själva behandla de ryska krigsfångarna väl. 

 

6.3 Religiöst stöd 

 

Det religiösa stödet som stod att få var i mångt och mycket en möjlighet att bibehålla den 

lutherska tron. En utmaning med tanke på hur få präster som fanns att tillgå i Ryssland, 

Åberg skriver att efter slaget vid Poltava och den efterföljande kapitulationen vid 

Perevolotjna togs 60 fältpräster till fånga.  Vad jag kommer undersöka i det här kapitlet är 63

hur försörjningen av prästerskapet såg ut, vilka åtgärder som togs för att förse manskapet 

med prästerskap, men också vilka kyrkliga aktiviteter som företogs i fångorterna. Med 

utgångspunkt i vad Åberg skriver bör ambitionen från den svenska statsmaktens sida ha 

varit att prästerskapet bör ha försökt normalisera vardagen under fångenskapen, vardagen 

skulle fortlöpa som vanligt.  Det blir i mångt och mycket en granskning av Alf Åbergs 64

tidigare forskning, vad kan beläggas och dementeras med mina egna källor. 

 

Som tidigare konstaterat var kyrkan ett redskap för staten att kommunicera. Ericsson 

skriver att predikningarna var fyllda med ideologiskt tilltal för att få undersåtarna att agera 

60 Ibid, s. 117. 
61 Se s. 11 för Åbergs förklaring  
62 Bilaga. Statskontoret till Rådet den 26 Nov. 1712. HH XI, s. 78. Statsmaktens sammanlagda utgifter för 
krigsfångarnas underhåll var 550,000 riksdaler per år. 
63 Åberg, s. 103. 
64 Åberg, s. 109f. 
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på ett önskvärt sätt. Jöran Nordberg var en central individ i sammanhanget. Nordberg var 

en svensk präst som arbetade nära Piper i fångkontoret. Åberg skriver att Nordberg var 

högste ansvarig i det nybildade fältkonsistoriet, vars uppgift var att försörja fångarna med 

själasörjare i syfte att bevara sin svenska identitet, och inte försvinna bort i det ryska 

folkhavet.  När villkoren för de svenska officerarna skärptes i februari 1712 var Jöran 65

Nordberg den enda som fick stanna kvar i Pipers svit. Piper skriver i sin dagbok “att 

Pastoren Nordberg finge[fick] jag allena[endast] behålla, men alla de övriga skulle 

bortsändas[skickas bort]”.  En utgångspunkt i undersökningen är att prästerskapet, som 66

Ericsson lyfter fram, var en form av statens förlängda arm för att bibehålla en närvaro 

bland krigsfångarna. Prästerskapets predikningar var trots fångenskapen, präglade av det 

ideologiska tilltalet, deras roll var att förmå fångarna att agera som statsmakten önskade, 

något som gör dem av vikt för undersökningen. Vad prästerskapet predikade är ingenting 

som framgår av källorna, ett antagande är dock att predikningarna liknande de som 

genomfördes i fält. Det för att prästerskapet styrdes från centralt håll i fältkonsistoriet och 

inga nya direktiv torde ha inkommit från statsmakten i Sverige eller kungen själv.  

 

Antalet präster i proportion till antalet fångar var få, Åberg skriver att 60 fältpräster blev 

tillfångatagna vid Perevolotjna. Det torde således varit en stor prästbrist. Trots det 

bestämde Piper att kyrkoplikt skulle råda i fångorterna.  Om det saknades prästerskap 67

försökte fångkontoret skicka prästerskap. I vissa fall blev fångna magistrar prästvigda för 

att råda bot på bristen av prästerskap.  Ett exempel på central fördelning av prästerskapet 68

finns i Pipers dagbok, “att prästerna, som avresa skola att uppvakta fångarna i Saratoff, 

Wiattka och Resanskoi måste tillåtas dit avresa”.  I det här fallet rör det sig om flera orter 69

som saknade prästerskap. Åberg skriver att prästerskapet fungerade som en integrerad del 

av civilsamhället och behövdes för att upprätthålla ordningen i fångorterna. Det kan jag 

bekräfta i min undersökning. I ett fångläger i Weronitz blev fångarna oroliga eller 

uppstudsiga som Piper skriver i sin dagbok. För att råda bot på situationen skickades dels 

officerare, men också prästerskap för att lugna manskapet. Efter att de besökt orten ska 

65 Åberg, s. 103. 
66 Piper, s. 179. 
67 Piper, Carl, Carl Pipers och Carl Gustav Rehnskiölds koncept till utgående skrifvelser under deras 
fångenskap i Ryssland 1709-1715 (Per Sörensson, utg) Stockholm 1911. s. 232. Åberg, s. 103. 
68 Åberg, s. 103, 109. En magister var en form av lärare. 
69 Piper, s. 138, se exempelvis s. 137, 115, 59 i Pipers dagbok. 
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stämningen lugnat sig och fångarna återgått till arbetet.  Åberg skriver att statens och 70

herrens tukt, samt ordning skulle råda bland de fångna svenskarna.  Där var 71

prästerskapets tuktan en del av ordningen. I fallet med de uppstudsiga fångarna tolkar jag 

det som att prästerskapet fortfarande hade den auktoriteten bland manskapet som krävdes 

för att klara av att lugna stämningen.  

 

En av de fångna fältprästerna var Anders Westerman. Hans dagbok är fylld av gudstjänster, 

begravningar och resande mellan olika orter i Ryssland. Sammanlagt noterade Westerman 

sju begravningar under två år. Huruvida det är mycket eller lite är svårt att få en 

uppfattning om, det tar dock upp mycket av hans dagbok.  Den 11 januari 1714 skriver 72

Westerman “reste jag i herrens namn till Archangel” för att ett par månader senare skriva 

“slutade jag mina ordentlig[e] vecko predikningar, vilka genom Guds nåd 50 hållna är”.  73

Prästerna reste mycket, de predikade mycket. 

 

I Henrik Mathias v Seulenborgs dagbok noteras hur prästerskap skickades efter för att ge 

honom nattvarden när han insjuknat. Pastor Ekeroth närvarade och dagen därpå skickades 

Seulenborg tillbaka till huset med de övriga fångarna.  I Erik Larsson Smepusts dagbok 74

skriver han hur han tog nattvarden hos Magister Ehnström i juli år 1711 i Moskva i Adam 

Ludwig Lewenhaupts hus. Trots prästbristen Åberg beskriver förefaller det som att i de 

dagböcker jag granskat, har det funnits tillgång till prästerskap och har fyllt funktionen 

Åberg beskriver. 

 

6.4 Juridiskt stöd 

 

Det juridiska stödet ska ses i ljuset av statens ansvar för sina undersåtar. Det var 

statsmaktens ansvar att garantera sina undersåtar lag och ordning, även under 

krigsfångenskapen. Ericsson beskriver lag och ordning som ett grundfundament i 

70 Ibid, s. 61f. 
71 Åberg, s. 107. 
72 Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter VII A. Westerman, själfbiografiska 
anteckningar, s. 297. 
73 Westerman, s. 298, 300. 
74 Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter VIII, Henrik Mathias v Seulenbergs berättelse 
s. 131. 
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kontraktet, det var staten som upprätthöll lag och ordning, gentemot andra undersåtar, men 

även mot överheten.  

 

I mitt källmaterial har jag funnit att det juridiska stödet främst handlade om krigsfångar 

som blivit tillfångatagna i samband med belägringar där de kapitulerat och 

kapitulationsvillkoren blivit brutna av den segrande krigsmakten. Det handlade om direkta 

avtalsbrott från den fientliga sidan. Att staten arbetade för att få dem frisläppta eller i alla 

fall lindra deras villkor i fångenskapen ses i ljuset av att de var svenska undersåtar och att 

den svenska statsmakten hade ett juridiskt ansvar för dem.  

 

I ett brev till kungen skriver riksrådet den 18 augusti 1711, om den viborgska garnisonen:  

 

vi och i anledning av högst bemälte Eders Kungliga Majestäts nådiga befallningar har 

avfärdat[skickat] brev till Kungliga Råden Herr Överste Marskalken Greve Piper och Herr 

Fältmarskalken Greve Rehnsköld, [...] att vederlägga[motbevisa] de ryska senfärdige 

beskyllningar samt orimliga prætensioner[krav]; och begärt, att de anhållne garnisonerna, 

så väl som Generalkvartermästaren Axel Gyllenkrook och dess medhavda folk, i kraft av 

träffade[ingångna] kapitulationer och accorder[avtal] måste bli lösgivna[frisläppta].  75

 

I brevet åberopas ett av kapitulationsvillkoren, att garnisonen skulle få fri lejd hem till 

Sverige om de gav upp fästningen. Att garnisonen blivit tagna till krigsfångar var därmed 

ett brott mot kapitulationsvillkoren och ett avtalsbrott. I ett försök att få garnisonen 

frisläppt var statsmakten redo att gå med på en utväxling av den ryske residenten Cilkow 

emot överste Gustaf Horn.  Det var inte en utväxling rådet ansåg var rättvis, men om 76

garnisonen blev frisläppt var de redo att acceptera det.  Piper skriver om händelsen i sin 77

dagbok den 11 mars 1711. Han skriver att garnisonen skulle bli skickade till de övriga 

krigsfångarna i det ryska kärnlandet, trots att de inte borde vara krigsfångar. Eftersom 

kapitulationsvillkoren föreskrev att de skulle få fri lejd hem till Sverige borde de vara fria. 

Om det inte var möjligt att få dem frisläppta ville Piper att de skulle omfattas av 

75 HH VII, s. 268f, Rådet till Konungen om utvexlingen af de Svenske och Ryske fångarne; gratulation öfver 
Turkarnes krigsförklaring m. m. 18 augusti 1711. Se även HH XI, s. 201 för ännu ett exempel. 
76 Residenten Cilkow var en rysk diplomat i Sverige. Gustaf Horn var överste vid Norra Skånska 
kavalleriregementet och deltog i slaget vid Poltava. 
77 Piper, s. 106. 
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underhållssystemet som var ämnat åt de meniga fångarna. Officerarna skulle njuta samma 

lön som de övriga officerarna.  78

 

I ett brev till kungen skrivet av riksrådet till konungen, angående rikets tillstånd den 27 

oktober 1710, tog rådet upp olika sätt att lösa situationen med undersåtar som blivit tagna 

till fånga emot kapitulationsvillkoren. Rådet hade redan diskuterat olika sätt att lösa ut de 

fångade undersåtarna och varför de blev fångade trots kapitulationsvillkoren. Den svenska 

statsmaktens ambition var att krigsfångarna skulle njuta samma lag och ordning som de 

gjort innan fångenskapen. Statsmakten var redo att göra vissa eftergifter om det betydde att 

undersåtarna fick lag och ordning under sin fångenskap. Eftergifterna i det här fallet bestod 

utav ett frisläppande av några ryska fångar och ett par fartyg.  79

 

Ett annat fall av avtalsbrott var när den svenska armén kapitulerade vid belägringen av 

Tönningen 1713. I ett brev till kungen skriver riksrådet om rikets utblottade tillstånd och 

den stora sorg kapitulationen innebar, men också att danskarna inte höll 

kapitulationsvillkoren utan nekade den svenska statsmakten att köpa loss armén, ett 

avtalsbrott: 

 

 [---] och välgrundade faran beklagligen uppfyllt, i det Danmark emot kapitulationen hos 

sig kvarhållit Eders Kongl. Majestäts arme, vilken i Tönningen måste sig till fånga giva.  80

 

I riksdagsprotokollet för riksdagens sammankallande år 1713 nedtecknat av adeln och 

ridderskapet nämndes kapitulationen. I kapitulationsvillkoren gavs den svenska staten 

möjligheten att köpa ut hela armén för 100.000 riksdaler, en summa den svenska staten 

lyckades uppbringa. Statsmakten skickade iväg en hop båtar till Holstein för att lösa ut 

fångarna och transportera hem dem. När klausulen skulle verkställas och folket föras hem 

till Sverige hindrade de danska myndigheterna utväxlingarna och gjorde allt för att dra ut 

på tiden. För att släppa de svenska fångarna krävde danskarna att alla ryska fångar i 

78 Ibid, s. 113. 
79 HH V, s. 112f, 136, Rådet till Konungen, angående rikets tillstånd, m. m. 27 oktober 1710. HH V, s. 112f, 
136, Rådet till Konungen, angående rikets tillstånd, m. m. 27 oktober 1710. 
80 HH XI, s. 247, Rådet till Konungen, om rikets utblottade tillstånd, möjligheten af ständernas 
sammankallande och sin afsigt att söka fred. 
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Sverige skulle släppas.  Den svenska statsmakten försökte köpa loss krigsfångarna, de 81

danska myndigheterna nekade dem. Det var ett tydligt avtalsbrott, danskarna hade på ett 

rättsvidrigt sätt tillagt nya villkor för att de svenska skulle få köpa loss armén.  

 

Den andra typen av lagligt stöd jag identifierat rörde individer istället för kollektiv. Det 

rörde överstelöjtnanten Culbars och kapten Sax. Där Culbars var beskylld för att ha hyst en 

del av hetmanen Ivan Mazepas ägodelar.  Enligt kapitulationsvillkoren som ingicks vid 82

Perevolotjna skulle nämligen alla kosacker och deras ägodelar lämnas ut till ryssarna. 

Enligt de svenska myndigheterna skulle ägodelarna ha placerats i Culbars vagn av en 

kosack, svensken var därmed oskyldig. Något de ryska myndigheterna inte trodde på och 

svenskarna skickades till Sibirien. I protest mot behandlingen av fångarna skickade den 

svenska statsmakten två ryska officerare till Marstrand fästning. Det ger en tydlig 

indikation vad den svenska ambitionen var, lag och ordning skulle finnas även i Ryssland. 

Den svenska statsmakten gjorde vad den kunde för att signalera det även till den ryska 

ledningen.  83

 

6.5 Kommunikation  

 

Ambitionen var att hålla en löpande postgång mellan länderna, det var av intresse för bägge 

parterna. Att hålla kontakten med hemlandet var en viktig åtgärd för att säkerställa 

undersåtarnas lojalitet, något bägge staterna var intresserade av. Även på en privat nivå var 

det angeläget att bibehålla kontakterna med familjemedlemmar och släktingar som satt i 

fångenskap. Ericsson skriver att människans världsbild spreds med hjälp av det ideologiska 

tilltalet. Den världsbild den svenska statsmakten konstruerade i Sverige kunde spridas 

bland krigsfångarna genom ord och text.  Det var på så vis angeläget för den svenska 84

statsmakten att få en fungerande postgång med krigsfångarna. 

 

Angående postgången mellan länderna skriver Piper i sin dagbok:  

81 Riksdagsprotokoll, adel och ridderskap 1713, 319f. Bekräftas även i HH XIV, s. 332. 
82 Mazepa var ledande i det kosackuppror som ägde rum i Ukraina under tiden för det svenska fälttåget mot 
Ryssland. Han tog Sveriges parti och var en förrädare enligt ryssarna, allt samröre med honom var olagligt.   
83 Piper, s. 197. Se även HH IX, s. 200, s. 244 för flera exempel på bestraffning av ryska officerare. 
84 Ericsson, s. 68f. 
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Ytterligare bad jag om en riktigare korrespondens med våra. kära anhöriga i Stockholm, än 

härtill är skett; eftersom ofta de skriva till oss och vi till dem, så måste dock på bägge 

sidorna fråga att breven sällan komma fram. Vi vill efter en uppsatt karta leverera våra brev 

i pricaset[ryskt rådhus] här, och deras fångar kunna detsamma göra i Sverige, så kan intet 

ske förskingra.  De lovade det och sade att de inte visste, det några brev blivit kvarhållna.   85

 

Piper ansåg att postgången till de anhöriga var undermålig. I dagboken ber han om en 

bättre postgång för de privata breven. Han erbjöd även att anordna en bättre postgång för 

de ryska fångarna. Piper framförde även kritik gentemot det ryska rådhuset som han trodde 

höll kvar privata brev.  Passagen i Pipers dagbok bekräftar vad Sjebaldina skriver om de 86

långsamma kommunikationerna mellan Sverige och Ryssland. Slutsatsen jag drar av 

erbjudandet var att Piper hade undersökt möjligheterna att få till en förbättrad postgång 

mellan länderna med den svenska statsmakten. Han gav ett konkret förslag för förbättrad 

postgång till den ryska ledningen. Det betydde att den svenska statsmakten hade gett Piper 

befogenheter att undersöka huruvida det var möjligt att förbättra postgången.  

 

När det sista svenska låset i Finland föll i juni 1710, Viborg, hade kapitulerat behövde 

postgången ledas om. Istället för att posten färdades över land skulle posten fraktas över 

havet. I en kunglig förordning från 1712, Til Kongl. Cancellie-Collegium och 

Stats-Contoiret[...] til Postwäsendets upprätthållande.  Skrev de att postgången bröts på 87

grund av Viborgs fall och fiendens inbrott i Baltikum. För att försöka upprätthålla den för 

statsmakten angelägna utrikespostgången sökte man nya medel för att betala för 

postverkets upprätthållande. Riksrådet önskade att alla lokala myndigheter skulle gå 

igenom den lokala postkassan för att hitta nya medel för att upprätthålla verket.  I 88

förordningen skrev statsmakten att det var av högsta vikt att få utrikespostgången att 

fungera, men eftersom fienden brutit in i Pommern var det svårt.  För att få igång 89

85 Piper, s. 105.  Ett Pricas var ett ryskt rådhus. https://www.saob.se/artikel/?seek=Prikas&pz=6. 
86 Pricaset var därifrån breven skickades från Ryssland till Sverige. 
87 Samling utaf Kongl. bref, stadgar och förordningar angående Sweriges rikes commerce, politie och 
oeconomie uti gemen, ifrån åhr 1523 in til närvarade tid. D. D6, 1708-1718, Til Kongl. Cancellie-Collegium 
och Stats-Contoiret, det de wid Post-Cassorne i Riket innestående förhögnings-medel må lemnas til 
Postwäsendets upprätthållande. s. 110ff 
88 De lokala postkassorna ute i landet, där exempelvis portot betalades för inrikes brev.  
89 Kongl. bref, stadgar och förordningar. s. 110ff. 
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utrikespostgången sökte statsmakten andra vägar. Ett alternativ var att utfärda privilegier 

till privata aktörer som skulle överta ansvaret. Sebastian Tham fick i utbyte mot tullfrihet 

när kriget var över, sköta delar av postgången som skulle skickas utrikes med egna fartyg. 

 Fartygen skulle utgå från Göteborg och det kungliga kanslikollegiet skrev att fartygen 90

skulle lägga an vid flera utrikes orter, men de tyska hamnarna var prioriterade. Att posten 

skulle föras till Tyskland var för att den i Hamburg skickades vidare till andra orter på 

kontinenten. Anledningen att man såg sig nödgade att ta in privata aktörer var för att de 

statliga post jakterna blev konfiskerade av fientliga kapare.  Kungens lösning för att få ett 91

stopp på problematiken med utrikespostgången var att med flottan betvinga de kapare som 

cirkulerat i Östersjön. Det rörde sig främst om ryska och danska kapare som plockade upp 

de svenska postjakterna. Genom att undanröja dessa hinder kunde posten skickas till 

kontinenten och senare distribueras vidare till rätt orter. Något som även inbegriper posten 

till Moskva.  Det bekräftar ambitionen om en fungerande utrikes postgång. Både riksrådet 92

och kungen såg den dåliga postgången som ett problem, de olika lösningarna utesluter inte 

heller varandra på något vis. 

 

 

6.6 Fångars frisläppande 

 

Att få till stånd en fungerande kartell med Ryssland var av stor vikt för statsmakten för att 

visa omsorg för sina undersåtar. Fångarnas levnadsvillkor var tuffa, att få dem frisläppta 

med hjälp av utväxlingar var en stor åtgärd för den enskilde fången i och med att denne 

återfick sin frihet. Det var också en tydlig handling som symboliserade att fler utväxlingar 

kunde vara på väg, flera fångar kunde komma att släppas ur fångenskap. En direkt 

kommunikation från statsmaktens sida. Det jag kommer ta upp här är statsmaktens 

tillvägagångssätt för att återge krigsfångarna sin frihet. De två stora möjligheterna var 

genom utväxlingar och ett friköpande av fångarna via en lösensumma parterna kommit 

överens om. Att fångarna hade sin frihet var en av hörnstenarna i föreställningen om 

kontraktet.  

90 Svensk köpman, köpman och kommerseråd i Göteborg. 
91 Kongl. bref, stadgar och förordningar, s. 45ff. 
92 HH VI, s. 43, Konungen till Rådet, svar angående rikets tillstånd, provinsers afstående eller förpantande 
m.m. 
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I källmaterialet används begreppen “kartell” och “utväxling” för att beskriva utväxlingar. 

De är dock inte synonymer. En kartell var ett fördrag om organiserad utväxling av fångar 

med ordnade regler, en institutionaliserad form av utväxling. Ett sådant fördrag kunde 

exempelvis vara att alla av liknande rang skulle släppas, inga förhandlingar behövdes. 

Fanns det 100 ryska meniga fångar kunde de släppas så länge 100 svenska meniga fångar 

släpptes. En kartell kunde ha olika regler, det fanns inte en standardiserad form av kartell. 

En utväxling å andra sidan kunde ske antingen karaktär mot karaktär, exempelvis en 

general mot en general, en överstelöjtnant mot en överstelöjtnant.  Men en utväxling 93

kunde även ske med två person som ansågs jämlika, exempelvis, Gustaf Horn mot 

Residenten Clikow. Dessa två ansågs vara jämbördiga i rang, trots olika yrken.  Dessa 94

utväxlingar föregicks av förhandlingar, där bägge parterna kunde neka eller godkänna en 

utväxling, det är främst vad som särskiljer dem åt. Jag kommer använda mig av bägge 

begreppen. 

 

6.6.1 Kartell och utväxlingar 

 

Den svenska statsmakten hade ambitionen att få till stånd en organiserad fångutväxling 

med både Danmark och Ryssland. Piper hade fått i uppdrag av kungen att söka efter en 

lösning med ryssarna efter kapitulationen vid Perevolotjna. I sin dagbok skriver Piper om 

en diskussion han haft med det tsaristiska ministeriet om de svenska ambitionerna om att 

upprätta en kartell med Ryssland. Piper skriver att en allmän frisläppning av alla fångar var 

att önska. Alla fångar skulle släppas. Det ryska svaret var att det var otänkbart på grund av 

det ojämna antalet fångar. Ryssarna var inte heller redo att sluta en kartell, de ville istället 

ha enstaka utväxlingar så kallade karaktär mot karaktär, där individer med liknande rang 

eller värdighet utväxlades.  I frågan om utväxlingar var det ofta Piper som initierade en 95

utväxling, men det var rådet i Stockholm som hade sista ordet om den skulle genomföras.  96

93 Se Alf Åbergs beskrivning på s. 1139.  
94 Se sida 23. 
95 Piper, s. 96, 107. Finns flera exempel på denna önskan från kungens sida, se även HH IX, s. 276. Kungen 
begär en “character mot character” utväxling den 20 oktober 1713. Ryttmästaren von Duntes ska utväxlas 
mot en rysk ryttmästare eller kapten. De ansågs alltså likvärdiga i grad. HH XI, s. 254.  
96 Kungen skriver i ett brev 1712 att alla utväxlingar behövde hans godkännande innan de kunde genomföras. 
HH IX, s. 263, Konungen till Rådet, med förbud att utbyta de fångne ryske generalerna utan Konungens 
resolution.  
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Piper och rådet var redo att bevilja utväxlingen av Greve Strömberg emot General Weide, 

om ryssarna gick med på att sluta en kartell. Så länge det inte fanns en kartell på plats 

försökte bägge sidorna få till utväxlingar som var till gagn för de egna intressena.  97

Enskilda utväxlingar skedde oftast mot liknande rang, så kallad karaktär mot karaktär. 

Piper hade direktiv från kungen att gå varsamt fram med utväxlingar. Om man släppte alla 

förnämare ryska fångar fanns enligt kungen en risk att den önskade kartellen var omöjlig 

att upprätta. För kungen var det viktigare att upprätta en kartell än att enskilda krigsfångar 

återfick sin frihet.   98

 

Rådet skriver i ett brev till kungen, om rikets tillstånd den 25 april 1711 angående ett 

förslag om att utväxla danska fångar i Sverige gentemot svenskar i Ryssland. Brevet är 

skickat efter slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710 där svenskarna tog 2600 danskar 

till fånga: 

 

Jämväl att bemälte General Adjutants och Ryttmästares så väl som de övriga 

gemenas utväxlingar efter samma fot och gemen mot gemen må bliva anställt, 

hemställanden[sända] honom till att avhandla[verkställa] om de övriga närvarande 

fångarnas utbyte på samma sätt, så  framt[ifall] man i Danmark kunde förmå Zaren 

av de i Ryssland varande svenska fångna officerarna så många att frigiva som här 

finns danske av lika Caracter[min kursivering]; varpå Generallöjtnanten och innan 

den honom förelagda tiden åter reste över till Danmark.  99

 

I brevet föreslog rådet att utföra triangel utväxlingar av fångar. De danska myndigheterna 

skulle övertala de ryska myndigheterna att släppa svenskar gentemot att Sverige släppte 

danska fångar. Att rådet föreslog denna åtgärd var på grund av den stora ojämlikhet i 

antalet fångar. I och med slaget vid Helsingborg togs en stor skara danska krigsfångar, 

medan antalet ryska fångar var fortsatt lågt.  

 

Angående en kartell med Danmark skriver riksrådet till kungen den 10 april 1713: 

97 Piper, s. 107. 
98 Ibid, s. 109. 
99 HH VII, s.109, Rådet skriver till kungen, om rikets tillstånd den 25 april 1711. 
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Anledning därtill har Danmark efter först givit; vilket man hade betänkande att genast och 

så länge E. K. M:t de mesta fångar av Danmark efter Helsingborgs slaget hade, emottagna, 

utan beviljades allenast[endast] ett simpelt fångeskifte lika emot lika, så långt de räcker,och 

sedan att uppfylla med gemenare, vad som för de förnämare fehltes[gällde], efter den taxa, 

som i förra Danska kriget emellan E. K. M:ts högst salige. H:r Fader och Danmark var 

belevat.  100

 

Brevet ovan är skrivet innan kapitulationen vid Tönningen 1714, den stora mängd svenskar 

som togs till fånga i och med kapitulationen finns inte med i beräkningen. Vid tillfället av 

brevets skrivande fanns det fler danska än Svenska fångar. Riksrådet skriver om situationen 

efter slaget vid Helsingborg, den svenska statsmakten få till stånd en kartell innefattande ett 

så kallat enkelt fångskifte, där så många som möjligt av liknande rang släpptes. Ifall det 

saknades fångar att för att få loss förnämare fångar skulle dessa ersättas med meniga enligt 

en taxa som upprättats efter Karl XIs skånska krig år 1675-1679. Hur taxan såg ut beskrivs 

inte i källmaterialet, ett par lösensummor finns dock bevarade, en överstelöjtnant skulle 

köpas ut för 200 riksdaler och en major för 100 riksdaler.  I ett svar på brevet ovan ger 101

kungen en beskrivning av vilka individer den upprättade kartellen innefattade. Kartellen 

som förhandlades fram vid Tönningen gällde alla militärer, civila och andra betjänter.  102

Att kartellen innefattade civila bör således betytt att exempelvis familjemedlemmar, 

marketenterskor och handelsmän som funnits i trossen skulle bli utväxlade.  103

 

I ett brev skrivet av kungen till rådet den 26 juni 1713 noterar kungen en lucka i den 

ingångna kartellen, det kungliga rådet, Magnus Stenbock, nämns inte i uppgörelsen.  Det 104

kungliga rådet gick inte som militär personal, civil eller betjänt. Kartellen missar därmed 

en för statsmakten viktig person, en från det absoluta toppskiktet. Det kungliga rådet var en 

del av det riksråd som var kungens rådgivare. Att Stenbock inte blev utväxlad var ett 

100 HH, XI, s. 116, Rådet till konungen, om det med Danmark upprättade cartelet. 
101 HH, s. 60. I ett brev från rådet till kungen föreslår rådet en utväxling av generalmajor Horn mot 8 kaptener 
och 5 löjtnanter. 
102 Betjänt enligt SAOB är den främste bland tjänstefolket. 
https://www.saob.se/artikel/?unik=B_1921-0067.86yP&pz=3 
103 HH XI, s. 185, Konungen till Rådet, om en cartell med Danmark. 
104 Magnus Stenbock var kungligt råd sedan 1711. Stenbock ledde det nordtyska fälttåget och var befälhavare 
över armén som kapitulerade vid Tönningen 1713. 
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problem kungen vill förekomma genom förhandlingar med danskarna. Kungens förslag var 

att köpa ut Stenbock via en lösensumma, eftersom ingen av samma rang tillfångatogs.   105

 

 

6.6.2 Soldaternas familjer 

 

I frågan om utväxlingar av soldaternas familjer, fruar och barn rör det sig främst om 

adelsfamiljer. Det som nämns är Generalmajor Horns utväxling, men även Horns barn. I ett 

brev skrivet av rådet till kungen, rörande generalmajor Horns utväxling den 4 augusti. 

1712:  

 

Vi skulle önska det en så gammal och trogen Eders Kongl. Majt:s tjänare med dess barn 

från dess hårda fångenskap på något sätt kunde befrias.  106

 

I citatet ovan nämns den hårda fångenskapen som skäl för att få till stånd en utväxling. Det 

intressanta är dock att barnen nämndes, att även barnen skulle utväxlas var av vikt för 

statsmakten. Även kungen nämnde barnens tillstånd som en anledning för utväxling och 

skriver explicit att de ska ingå i utväxlingen. Om det inte var möjligt ordna en utväxling 

ville kungen att riksrådet försökte köpa loss barnen.  107

 

I ett brev till Rådet skriver kungen den 12 mars 1712 angående Knipercronas familj:  108

 

Vi har erhållit Eder underdåniga. Skrivelse dat. d 1 Dec angående Ryske residentens 

Chilkofs utbyte emot Residenten Knipercronas Familj[min kursivering] och egendom, samt 

sekreteraren von Duben.  109

 

105 HH XI, s. 238, Konungen till Rådet, rörande cartellet med Danmark, för så vidt det angick svenska 
kungliga råds utvexling. 
106 HH X, s. 60, rådet till konungen, rörande generalmajor Horns utväxling. Den 4 augusti. 1712. Finns även 
på, s. 276. 
107 HH IX, s. 39, Konungen till Rådet, om utvexling af General Major Horn och andra fångar. Den 24 
oktober 1711. 
108 Tomas Knipercrona var resident i Moskva vid krigsutbrottet, han själv blev utväxlad 1708. Hans familj 
blev däremot kvar i fångenskap.  
109 HH IX, s. 222, Rådet, om Chilkofs utbyte mot Knipercronas familj och von Duben och om prinsens af 
Meliten lik. Den 12 mars 1712. 
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I brevet nämndes explicit familjen och egendomen. Syftet med utväxlingen var att få loss 

just familjen, vilken blivit kvarhållen efter Knipercronas egen utväxling. Det fanns en vilja 

att få dessa frisläppta. Huruvida denna vilja sträckte sig till de meniga manskapets familjer 

eller inte är ingenting som framgår i källorna.  

 

6.6.3 Friköpande av fångar 

 

Vid kapitulationen vid Tönningen gjorde sig danskarna skyldiga till ett avtalsbrott.  I 110

riksdagsprotokollet från 1713 skriver Adeln och Ridderskapet om Magnus Stenbocks 

förhandlingar med danskarna innan kapitulationen vid Tönningen. Armén som redan var 

förminskad skulle gå i krigsfångenskap, det fanns dock en klausul i kapitulationsvillkoren 

som möjliggjorde för den svenska statsmakten att köpa ut resterna av armén och få frakta 

den hem till Sverige.  I avtalet angavs summan 100.000 riksdaler för att köpa loss armén.111

 Riksrådet skriver om händelsen i ett brev till kungen den 9 september 1713: 112

 

Vi icke allenast med överste Wolfrah 100,000 riksdaler. igenom växel till Hamburg 

överremmiterat[skickat], utan jämväl låtit de till truppernas transport nödvändiga farkoster 

utan någon tids försummelse infinna sig till den bestämda orten, görandes oss därvid den 

hugneliga[glädjande] förtröstan[hoppet], att i så måtto åter innan kort kunna upprätta E. K. 

M:ts vapen.  113

 

Rådet hade tagit initiativ i frågan och ordnat både pengar och transporter åt krigsfångarna. 

Det fanns en reell ambition från statsmaktens sida att köpa loss armén som gått i 

fångenskap. Det var inte den enda gången statsmakten försökte återge krigsfångarna sin 

frihet. I andra sammanhang försökte staten friköpa enskilda fångar. I Lars Tursenius 

dagbok skriver han om uppdraget han fick av kungen i Bender:  

 

Den 13:de fick jag tillfälle att göra min uppvaktning 

110 Se sida 24. 
111 https://weburn.kb.se/riks/metadata/31/21799231.html (Hämtad 2019-03-10), s. 319f. 
112 Åtgärden nämns på flera ställen i källorna, i Adeln och Ridderskapets riksdagsprotokoll, s.319f i flertalet 
brev, se HH IV, s. 332, HH XI, s. 247. 
113  HH XI, s. 220, Rådet till Konungen, om Danmarks förfarande i den Holsteinska kapitulationssaken och 
åtgärde med anledning däraf. 
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hos sirascheren[överbefälhavaren] och kommendanten över staden Assoff, gav honom 

alltså, jempte[jämte] det brev som till Abokao Mehe-meth Pascha[provinsguvernör] skrivit 

var, Hans Kongl. Majestäts allernådigste åtanke för sina fångne undersåtar uti Ryssland till 

känna, och att jag utav Hans Kongl. Majestäts allernådigst var utsedd och förordnad att 

emottaga ut i Assoff alla de svenska som genom någon flykt från Ryssland dit anlända.  114

 

Lars Tursenius fick under år 1712 ett uppdrag av kungen att ta emot de svenska undersåtar 

som flytt från rysk fångenskap eller blivit tillfångatagna av ottomanerna. Även de som 

enligt ottomanerna tagit frivillig tjänst försökte Turenius köpa loss, eller be ottomanerna 

släppa fångarna med hänvisning till ottomanernas goda relation till kungen.  En 115

intressant aspekt av Turenius uppdrag var att han var skickad för att försöka fånga upp alla 

de som ingått i den svenska armén. Turenius uppdrag förtydligas i ett brev skrivet av 

kungen själv som Turenius citerar i sin dagbok. 

 

Vi Carl med Oudz[Guds] Nåde och Giöre witterligit[veterligt], att  

såsom Vi på allt sätt är benägna, att hjälpa våra  

undersåtar, såväl Officerare som Gemena, samt dem av andra  

nationer, vilka tillförena[bestämt] varit uti vår tjänst, till att  

komma lös utur deras fångenskap hos Ryssarna[min kursivering], eller  

annorstädes[annanstans] vart de kunna sig uppehålla, samt giva  

dem handräckning[hjälp] och tillfälle, att komma säkert därifrån  

anten[antingen] hit till vårt Högkvarter, eller eljest[annars] hem till  

Sverige; Alltså har vi beordrat Predikanten oss älskelig Lars  

Tursenius, att begiva sig till Assoff, att emottaga och  

befordra allas deras utkomst, som dit vara anländandes,  

kunnande de, som åstunda bli befriade ifrån deras  

fångenskap eller kvarhållande där i landet, säkert angiva  

sig hos bemälte Predikant, och bekomma[erhålla] hos honom all  

nödig understöd till deras resas fortsättande hit eller till  

Sverige.  116

 

114 Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter VIII, Lars Tursenius underd. berättelse, s. 
269. 
115 Turenius, s. 271. 
116 Turenius, s. 290. 
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I brevet framkommer att Turenius hade fått fullmakt av kungen att köpa loss alla fångar. 

Fångarna Turenius funnit skulle han hjälpa tillbaka till huvudkvarteret i Bender eller till 

Sverige. Turenius hade även fått lite pengar av kungen för att försöka köpa loss fångar.  117

 

Såsom Kungliga Majestäts avseende med Predikanten Turenius avsändande till Assoff är, 

att emottaga och hopsamla alle Svenske undersåtar, eller av andre nationer, vilka tillförne 

stått i Kongl. Majestäts Tjänst och hjälpa dem därifrån till Konstantinopel[min 

kursivering], vart Kungliga Majestäts Minister därpå Orten kan dem antaga och vidare 

förskaffa, så åligger det honom med all flit att eftersöka och draga till sig alla sådana utur 

Ryssland lös komna Svenska undersåtar eller Betjänter  118

 

I det citatet framkommer tydligt att det inte bara rörde sig om soldater, utan även 

undersåtar som exempelvis betjänter som ingått i den svenska armén. Det handlade om att 

få alla undersåtar som bidragit till den svenska krigsmakten frisläppta.  

 

Försök att köpa loss höga dignitärer framkommer vid flera tillfällen i brevväxlingen mellan 

rådet och kungen. Kungen till rådet den 9 januari 1711: 

 

Vi har varken av eder eller Vårt Estats Råd[statsråd] Greve Piper sedermera haft någon 

efterrättelse huruvida det är kommit till Kartellens upprättande, och har vi fördenskull med 

första att låta Oss sådant veta. Skulle Vi finna att därmed för långt utdragen; Så har vi ändå 

på något sätt, antingen genom utväxling eller rancon[lösensumma] att söka till att få lös 

bemälte Statsråd och fältmarskalken Greve Rehnskiöld, samt sekreteraren Cederhielm och 

von Duben.   119

 

Vidare skrivet kungen att ifall utväxlingarna av Piper och Rehnskiöld blev av skulle 

fångkontoret drivas vidare av andra krigsfångar. Det fanns en ambition om att även de allra 

högsta i den svenska ledningen skulle bli frisläppta. 

 

 

117 Ibid, s. 290. 
118 Ibid, s. 291. 
119 HH VII, s. 27, Konungen till Rådet, om flottans utredande, fångars utvexlande, Bönedagsplakatet m.m 
daterat 9 januari 1711. 
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7. Sammanfattning  

 

I den här undersökningen har jag undersökt vilka ambitioner den svenska statsmakten hade 

för att stödja krigsfångarna i Ryssland och Danmark och vilka ambitionerna innefattade. 

Tidigare forskning har främst tittat på vad den svenska statsmakten har gjort för att stödja 

krigsfångarna. I vilken omfattning de fick stöd, hur mycket pengar den svenska 

statsmakten skickade till fångarna, hur många utväxlingar som genomfördes. Vad 

statsmakten hade för ambitioner har inte undersökts, eller vilka som skulle innefattas av 

ambitionerna, vad jag gjorde med min undersökning var att komplettera den tidigare 

forskning som fokuserat på vad som genomfördes.  

 

För det första konstaterar jag att statsmakten hade klara ambitioner om att stödja 

krigsfångarna ekonomiskt mer än vad som blev förverkligat. I breven fanns det uttryckliga 

besked om att mer pengar skulle skickas så fort de fanns tillgängliga och att statsmakten 

skulle betala växlar tagna av fångna officerare, så länge växlarna var tagna i syfte att stödja 

fångarna. Det fanns riktade betalningar till officerare och ett par utbetalningar som även de 

meniga fick ta del av, ambitionerna fanns att båda grupperna skulle få ta del av detta 

underhållet. Det underhåll statskontoret skickade skulle först och främst gå till de officerare 

som hade mycket att hämta ut, statskontoret eftersträvade en rättvisare fördelning av 

penningarna. I mångt och mycket var det ekonomiska underhållet riktat till officerarna. 

Ambitionen var dock att även de meniga skulle få ett större underhåll än vad som blev 

realiserat. Problematiken torde ha varit ekonomisk. I enstaka fall berörs även kvinnor och 

barn av det ekonomiska underhållet, något familjen Horn och dennes barn visar. 

Statsmaktens ambition var att upprätthålla det ekonomiska kontraktet till krigsfångarna. 

 

Vilka som skulle få ta del av det ekonomiska stödet belyses i fallet von Sacken. Riksrådet 

ansåg det skäligt att avskeda en fången officer, då slapp statsmakten betala von Sackens 

lön. Eftersom det inte framgår vilket regemente von Sacken kommer ifrån är det svårt att 

konstatera något i frågan, den information som finns är att han var en livländare i svensk 

tjänst. Det framkommer dock en diskrepans i synen på von Sacken mellan riksrådet och 

kungen. Kungen till skillnad från rådet ville att alla svenska undersåtar i fångenskap skulle 

avlönas, en viktig skillnad i synen på undersåtarna. 
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För det andra konstaterar jag att det religiösa stödet, i den bemärkelsen att prästerskapet 

skulle finnas bland undersåtarna uppnåddes. Prästerskapet hade flera användningsområden, 

de användes för att lösa konflikter och upprätthålla ordning bland fångarna. De skickades 

runt bland krigsfångarna för att predika. De skötte begravningarna och vigslar. Livet skulle 

med andra ord fortgå som tidigare, trots att de var i fångenskap. Det kan tolkas att Jöran 

Nordberg, fått instruktioner om att prästerskapet skulle försöka normalisera vardagen i 

fångenskapen. Det bekräftar i mångt och mycket Åbergs tidigare forskning. Det Åberg 

skriver om en prästbrist är dock ingenting jag finner belägg för. 

 

För det tredje konstaterar jag att det fanns juridiska ambitioner och de var stora, 

statsmakten ville att krigsfångarna skulle behandlas efter ingångna villkor. De försök 

statsmakten tog till i syfte att upprätthålla kapitulationsvillkoren var relativt långsökta. 

Ambitionen om en så kallad internationell rätt fanns från svensk sida, 

kapitulationsvillkoren skulle hållas. Det fanns kontakt med danska och ryska myndigheter 

för att förmå dem att hedra ingångna avtal. Att den svenska statsmakten försökte beivra 

avtalsbrotten framhåller att det fanns en ambition om att lag och ordning skulle råda i 

fångenskap. I fallet med Mazepas ägodelar straffades två ryska officerare i svensk 

fångenskap i ett försök att få till stånd en rättvis behandling av fångarna.  

 

För det fjärde kan jag konstatera att viljan att upprätthålla kommunikationen till utrikes 

orter, däribland Ryssland, fanns. Ambitionen från statsmaktens sida att upprätthålla 

postgången fanns och synliggjordes genom de direktiv man skickade ut. Genom att skicka 

ut direktiv om ett återupprättande av postväsende till landshövdingarna, och att dela ut 

privilegier för privata postjakter synliggör ambitionerna. Kungen å sin sida ville nedkämpa 

de som störde postgången med hjälp av flottan.  

 

För det femte konstaterar jag att ambitionerna att få undersåtarna frisläppta var omfattande. 

Det genom försöken att upprätta karteller med Ryssland och Danmark, men också försöken 

att köpa loss krigsfångar. Eftersom kartellerna var svåra att få till stånd handlade försöken 

att få krigsfångar frisläppta främst om enskilda utväxlingar. Den svenska statsmakten ville 

dock genomföra en allmän frisläppning av alla fångar genom en kartell. Det var dock inte 
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aktuellt eftersom ryssarna inte hade någon nytta av det. En intressant och ny aspekt 

framkom här i och med den explicita önskan om att få lösa ut familjer, barn, civila, 

betjänter och till och med egendom. Vid kapitulationen i Tönningen försökte statsmakten 

köpa loss alla som ingick i kapitulationen, även betjänter, fruar och barn. I de direktiv Lars 

Turenius fick av kungen skulle han försöka köpa alla de som ingått i den svenska armén i 

dess marsch mot Moskva.  

 

En vidare studie skulle kunna undersöka på skillnaderna i statsmaktens ambitionsnivån 

mellan undersåtarna. Möjligheten att inkorporera ett genusperspektiv och undersöka 

närmare på frågorna om änkorna och fruarna skulle vara av intresse. Om det fanns någon 

ambition för de många änkor och fruar, eller var tanken att männen skulle som Piper ville, 

dela med sig av pengarna. Förslagsvis skulle en sådan studie även kunna beröra frågan om 

barnen som satt i fångenskap. Min egen undersökning har berört dessa frågor lite på ytan. 

Den skulle också kunna undersöka vidare på skillnaderna i ambitionsnivån som fanns 

mellan rådet och kungen. Källmaterialet som finns till hands skulle kunna vara 

brevväxlingar mellan Carl Piper, Carl Gustaf Rehnskiöld, rådet och kungen. För att 

undersöka kvinnornas situation finns det brev skrivna av änkor och fruar som skickades till 

ledningen i Stockholm. För att undersöka skillnaderna mellan ambitions nivåerna skulle 

förslagsvis de självrapporterade inkomst rapporterna kunna undersökas. 
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