
Kommentarer till de båda rullorna från 1812 resp 1813 

1* 

 Åkesson skriver i sin bok (se kapitel  9 sid 19 i min bok om Ryssarna) att man utökade gruppen ryssar 

med 117 desertörer, vilka kom från  Stockholm. 

Detta stämmer helt med vad som framgår av rullan från 1812. De var dock enbart  116, och 

dessutom avled 2 av dem under vägen, vilket innebar att de egentligen var 114. 

Dessutom rymde ju  17, vilket innebar att gruppen bestod av  116 – 2 – 17 = 97 personer 

2*  

Jämför man de båda rullorna så kan noteras att ryss Nr 3 är nämnd både 1812 och 1813 trots att han 

lär ha rymt den 12:e maj 1812.  

Kom han tillbaka? Om man får tro rullan 1813 så gjorde han det. 

3*  

Detsamma gäller ryss Nr 34 som rymde den 13:e maj 1812 men finns i rullan från maj 1813. 

Om dessa båda kom tillbaka så kanske de straffades eller annars kanske de var så ångerfulla så att 

man förlät dem av någon anledning. 

4*  

Ryss Nr 4 i 1812 års rulla är utbytt.  

Detsamma gäller ryss Nr 11 och 12, Nr 22 och 24, Nr 29 och 30, Nr 44, Nr 50 och 52, Nr 59, Nr 71 och 

78, Nr 100 och 101. 

5*  

Ryss nr 115 i rullan från 1812 har flyttats till Nr 100 i rullan från 1813. Detta är ju enkelt att se 

eftersom han troligen inte är ryss utan snarare dansk. 

Är det flera som fått byta nummer? 

Ja, Nr 22 i rullan 1812 finns som nr 162 i rullan 1813. 

Nr 100 i rullan från 1812 finns som Nr 115 i rullan från 1813. 

Det finns ytterligare något enstaka namn som kan vara samma person, men åldersuppgiften 

stämmer inte. 

6* 

Totalt omfattar rullan från 1813 gott och väl ett helt kompani (som lär vara 150 man) då det nu är 

164 man med 8 vakanta platser, dvs  156 man. 



7* 

Enligt rullans tabell från 1812 så fanns det kvar i Stockholm ett antal sjuka  och ett antal arresterade. 

Kan det vara de som fyllt upp kompaniet i Forsvik 1813? För att ersätta de som dött och rymt? och i 

övriga fylla på? 

Åkessons skriver (enligt ovan) att det ca 1810 fanns ett femtiotal ryssar placerade i Forsvik. 

Ca 50 redan på plats + 97 nya 1812 = 147 man som blir 156 till mönstringen 1813. 

8* 

Bland de mönstrade finns 

Nr 19 Göran Jacobsson, Nr 22 Göran Mickelsson, Nr 37 Johan Rosendahl, Nr 62 Martin Göransson, Nr 

67 Paul Philipsson, Nr 70 Henrik Koften, Nr 71 Göran Jacobsson, Nr 77 Anton Göransson, Nr 87 Ren 

Renn, Nr 108 Fredrik Meijer och Nr 115 Johan Kron i rullan 1812. 

Nr 19 Göran Jacobsson, Nr 50 Johan Göransson, Nr 62 Martin Göransson, Nr 67 Paul Philipsson, Nr 77 

Anton Göransson, Nr 87 Reihold Ren, Nr 100 Johan Kron, Nr 120 Johan Johansson, Nr 135 Johan 

Andersson, Nr 136 Johan Johansson, Nr 138 Henric Breda, Nr 162 Göran Mikelsson i rullan 1813. 

I kyrkoböckerna står det i regel för alla ”ryss”, men för ett par av de ovan har jag kunnat notera från 

”Liffland” och i något fall ”dansk”. 

Gustaf Andersson, som ej är nämnd ovan, men som tillkom, anges född i Göteborg. 

Kan det vara så att ett par ovan är danskar, att par är svenskar och ett par svenskättlingar från 

Livland?  

Sverige var ju i krig med Danmark samtidigt som med Ryssland  och svenska 

soldater/bondpojkar/stadspojkar kan ju ha fått straffarbete i det ryska pionjärkompaniet.?????? 

 

 

 


