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The Finnish War 1808—1809 started in February 1808 by a Russian attack on Finland and ended by 
the peace treaty of Fredrikshamn in September 1809. The peace meant the dissolution of the six-
hundred-year old Swedish-Finnish realm. The Finnish War 1808-09 was fought in the poor and 
isolated areas of the north of Sweden and Finland. 

This thesis deals with the preconditions for the supply of an army and warfare in the northern 
parts of Finland and Sweden in the period 1808-809. The problems of the supply service and the 
role of locai civilian society within the military supply system are the focus of attention. The thesis 
aims at posing new questions as well as supplying a new perspective on the nature of warfare at this 
period of time. A modified picture of the Finnish War of 1808-1809 will also be presented. Three 
areas of problems are addressed: 1) The resources in the war zone, war plans and supply Organization; 
2) Logistical problems; 3) The role of civilian society as a resource within the military supply system. 
Both the Swedish Army and the Russian Army are examined. Geographically the scope of the the
sis is restricted to three counties in northern Sweden and Finland, namely Västerbotten in Sweden, 
Oulu and Vaasa in Finland. 

The most signifìcant findings of this thesis are that the preconditions for supply during the 
Finnish War 1808-1809 to a large extent equal to the ability and the will of the locai population 
to offer provisions and render services. It can also be shown that supply was instrumental in the 
warfare during certain criticai periods, especially in the summer of 1808. The difference between 
the Russian and the Swedish supply systems is to a large extent indicative of the outcome of the 
war. The Russian decentralized supply system proved more flexible than the Swedish did, despite 
an apparently superior Organization of the latter. Additionally, it is an important realization that 
supply as a key factor in warfare is not made up of just delivery of food stuff and forage but also 
comprises vital functions like grinding of flour and baking of bread. From a European perspective 
the issue of supply proves to be a difficult one in Finland as well as in other peripheral states, e.g. 
Spain. When the locai resources are sparse a supply system based on Storage is required on the one 
hand and systematic co-operation with the locai population on the other. 
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Förord 

TRE PERSONER FICK INTE uppleva att denna avhandling blev färdig. Alla tre har 

haft betydelse för mitt historieintresse. Min morfar var den som tog mig med 

redan i sexårsåldern på vandringar i Gamla stan, visade vaktavlösningen på slot

tet ("gräsligt stiligt", som han uttryckte det) och förtvivlat letade efter mig bland 

kanonerna på armémuseum. Min pappa påverkade mig tidigt med sin förmåga 

att tolka samtiden mot bakgrund av historien. Tillsammans med min mamma 

skapade han dessutom en miljö som genomsyrades av kristen tro, bildning och 

historiskt intresse. Slutligen har vår granne och nära vän till familjen under mina 

uppväxtår i Västerås, Thor Bach, haft en mycket stor betydelse. Under många år 

fick jag framför brasan i Thors vardagsrum ta del av hans erfarenheter som mot

ståndman under den tyska ockupationen av Norge. De intryck som dessa berät

telser gjorde på mig fördjupade tidigt mitt intresse för militär och politisk 

historia och inte minst grundlades insikterna om krigets konsekvenser. 

Forskning brukar många gånger beskrivas som ett ensamarbete. För mig har 

istället avhandlingsarbetet varit en i allra högsta grad social verksamhet. Kontak

ten med andra forskare har varit en förutsättning för mitt avhandlingsarbete. 

Per Frånberg blev en tidig inspirationskälla genom sin undervisning och var 

dessutom den, medvetet eller omedvetet, som uppmuntrade mig att söka fors

karutbildningen. 

Agneta Guillemot har varit min huvudhandledare och är den som haft störst 

betydelse för mig under min doktorandtid. Förmågan att stötta i motgång och 

glädjas i medgång har varit kännetecknande för Agnetas handledarskap. Agneta 

har inte bara läst allt jag skrivit under åren, och gjort kommentarer utifrån sitt 

stora historiska kunnande, utan också varit ett stöd när det gäller alla andra pro

blem som en doktorand kan stöta på. Egentligen har jag gått i dubbel lära. 
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Under senare år har jag fått samarbeta med Agneta i undervisningssammanhang 

och på så sätt även fått ta del av hennes stora undervisningserfarenhet. Jag hop

pas att jag har svarat upp mot Agnetas engagemang och stöd och i någon mån 

återgäldat det förtroende jag fått. 

Sune Åkerman hade under mina första år som doktorand en stor betydelse. 

Sunes tolerans mot mitt ämnesval och allt det jag lärde mig på hans seminarier 

har varit grundläggande. Med den ena foten i den moderna tiden och den andra 

i den tidigmoderna kom jag, då seminarierna delades upp, att vara en del av det 

äldrehistoriska seminariet under Marja Taussi Sjöbergs ledning. Marja har följt mitt 

avhandlingsarbete och hela tiden uppmuntrat mig pa olika sätt. Det äldrehisto

riska seminariet, och inte minst de återkommande höstsymposierna, gav viktiga 

erfarenheter. Det samtidshistoriska seminariet har jag också bevistat och vill i 

detta sammanhang passa på att tacka Tom Ericsson för hans engagemang i 

avhandlingsarbetets slutfas. 

Min forskningsmiljö har i övrigt inte bara funnit vid institutionen i Umeå 

utan även i Uppsala, Åbo och Stockholm. Vid Försvarshögskolan har inte minst 

Ingvar Sjöblom blivit en god vän och ämnesfrände, som inte bara upplåtit sitt 

hem för sena kvällar med svärfars hallonsaft, utan också ständigt varit beredd att 

tillsammans med mig driva det Nordiska militärhistoriska nätverket. Per Iko har 

pa samma sätt blivit en personlig vän med vilken man kan dryfta militära ting 

och livets problem i största allmänhet. Kent Zetterberg har varit min biträdande 

handledare och mentor. Även Gunnar Åselius och Lars Ericson räknar jag till 

mina vänner och ämnesfränder. Lars Ericson var dessutom den som gav mig de 

första instruktionerna på Krigsarkivet och därmed en "knuff" i rätt riktning. 

I Åbo har Nils Erik Villstrand, Christer Kuvaja och Henry Nygård hjälpt den 

vilsne svensken till rätta i den finska historien och inte minst, vilket främst gäller 

den först- och sistnämnde, lärt mig ett och annat om österbottningarnas förträff

lighet. Denna blandning av allvar och humor tillsammans med uppriktig hjärt

lighet har jag satt mycket stort värde på. Jag ser fram emot fortsatt samarbete. 

Hans Norman i Uppsala ringde en dag och inledde ett långt samarbete kring 

svensk militärhistoria och särskilt då skärgårdsflottan. Jag har fått ta del av Hans 

stora kunnande och generositet. Inte minst har han läst delar av mitt slutmanus. 

Jan Lindegren har på viktiga avgörande punkter bidragit till min forskning - vil

ket tydligt framgår i avhandlingen. Jag har dessutom vid olika tillfallen fått 

bevista hans seminarium. Med Mats Hemström har jag fört långa intressanta 

diskussioner kring den gustavianska tiden. 
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FÖRORD 

Jag vill också uppmärksamma de som förutom Agneta Guillemot och Hans 

Norman i slutskedet av mitt avhandlingsarbete läste mitt alltför ofärdiga manus, 

men trots det kom med avgörande förslag på ändringar. Roger Kvist, Kent Zet

terberg och Tom Ericsson har alla räddat mig från stora och små misstag — tack 

för det! 

En stor del av avhandlingsarbetet har skett på arkiv. På Krigsarkivet har jag 

alltid bemöts på bästa sätt. Utan den välvilja som arkivets personal har visat mig 

hade det varit mycket svårt att genomföra de grundläggande arkivstudier som 

denna avhandling bygger på. Dessutom har jag fått ta del av deras gemensamma 

kunskaper om källmaterial och historia i allmänhet. Särskilt vill jag lyfta fram 

Bertil Olofsson, Björn Gäfvert, Bo Lundström, Hans-Erik Larsson, Ingrid Karls

son, Jan Dahlström, Karin Åström, Lars Ericson, Per Classon och Ulf Söderberg. 

Krigsarkivet intar således första platsen i mitt arkivhjärta. Annars måste jag kon

statera att på alla arkiv har jag alltid bemöts på bästa sätt. Forskningsarkivet vid 

Umeå universitet har hjälpt mig med alla inlån under åren. Särskilt vill jag 

nämna Ingegerd Stenström. Vi forskare skall vara tacksamma för att arkiven 

finns och fungerar så bra. 

Fyra år delade jag rum med Jacob Stridsman. Under åren har vi dryftat alla 

typer av problem och inte minst delat vårt gemensamma intresse för militär och 

politisk historia. "Morgonseminarierna" på vårt rum var under många år en stor 

källa till glädje och kunskap. Inte minst har jag fått ta del av Jacobs stora kunska

per kring kalla kriget. Ett och annat löppass, fotboll och ganska mycket inne

bandy har det också blivit. Till den absoluta inre kretsen på institutionen har 

också Mikael Svanberg och Stefan Dahlin tillhört och därmed i olika avseenden 

utgjort ett viktigt stöd - eller åtminstone bjudit på burdusa tillrop! 

Kicki Adolphsson, Britt-Marie Söderqvist, Marie Oscarsson och Ove Sche-

din utgör en kader vid institution som på olika sätt har hjälpt mig under dokto

randtiden. Britt-Marie är den som har stått ut längst och som vid många 

tillfällen räddat mig från att göra diverse stora och små misstag. Anders Kjellberg 

har gjort en stor insats genom att göra en färdig bok av mina datafiler i avhand

lingens slutskede. 

Forskningen har gett mig vänner för livet även utanför akademin. En särskild 

tanke går till familjen Backman — Göran, Birgitta, Johanna, Emilia och hunden 

Ella — i Oravais. Genom Backmans har jag fått lära känna svenskösterbotten på 

ett sätt som hade varit omöjligt utan den gästfrihet som alltid har visats mig. 

Under hela veckor i stöten har familjen Backman ofredats av "storsvensken" som 
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inte bara pratade en massa utan också inmundigade ymniga mängder från det 

alltid väl fyllda matbordet. Görans inspiration och stora kunskaper om Finska 

kriget har kommit mig till del i gemensamma projekt och otaliga samtal som jag 

utgår ifrån bara har tagit sin början. Alla andra personer, särskilt George Hannus 

och Ulf Smedberg, inom Oravais historiska förening som jag har haft anledning 

att stifta bekantskap med under åren hoppas jag kan glädjas över att avhand

lingen är klar. 

Trots allt har forskningen långtifrån varit det mest dominerande inslaget i 

mitt liv under de senaste fem åren. Emmas och Elsas ankomst överskuggar på det 

personliga planet vida i betydelse en bok Om krigets förutsättningar. Emma har 

visserligen ibland undrat hur det går med pappas bok, men barmhärtigt nog har 

samma bok med undantag för det sista året, i stor utsträckning tillkommit på 

någorlunda arbetstid och under natten då barn i allmänhet sover - eller borde 

sova. Istället har det varit min fru Christina som har fått ta konsekvenserna av 

avhandlingsarbetets alla baksidor. Det råder inget tvivel om att det är Christina 

som har skapat de praktiska förutsättningarna för min forskning mitt under det 

gemensamma livsprojektets kanske mest intensiva år. I någon mån är det väl vad 

amerikanerna brukar kallar pay-back-time som stundar. Under årens lopp har 

också min mamma Ingegerd och mina svärföräldrar Sven och Birgitta kommit 

till undsättning. Min mammas lägenhet på St Eriksplan har varit den självklara 

basen för arkivforskningen i Stockholm. Dessutom har det alltid bjudits på 

uppiggande diskussioner fram på småtimmarna. På samma sätt har mina svärför

äldrar fått härbärgera hela familjen i veckor och månader. Till detta kan läggas 

att Sven med sina stora kunskaper kring jordbruksfrågor varit till stor hjälp när 

spannmål, mjöl, skorpor, ärtor och kött skulle räknas. 

Avslutningsvis vill jag konstatera att forskning i allmänhet och avhandlings

skrivande i synnerhet har sina uppenbara baksidor. Det har krävts mental styrka 

och framåtanda i pressade situationer. Trots detta är det min grundläggande 

uppfattning att det är en stor förmån att få ägna sig åt historisk forskning. En av 

de praktiska förutsättningarna har varit doktorandtjänsten. Jag vill också upp

märksamma att jag har fått ekonomiskt stöd från olika andra håll under min 

doktorandtid. Delegationen för militärhistorisk forskning stödde mig under ett 

avgörande inledande år och har även gett mig bidrag för tryckningen av avhand

lingen. Kempefonden, Jacob Letterstedts stipendiefond, Svenska litteratursäll

skapet i Finland, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Helge Axrson Johnsons stiftelse, 
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FÖRORD 

Länsförsäkringar Västerbottens och Sparbanken Sverige AB fond för ekonomisk 

och social forskning har också bidragit med större och mindre belopp under 

åren. Institutionen har också generöst bekostat en stor del av mina arkiv- och 

konferensresor vilket inte får glömmas bort. 

Avhandlingen är klar - tack ska vi ha! 

Vännäsby i april 2002 

Martin Hårdstedt 

19 



20 



KAPITEL 1 

Kriget, underhållet och det civila samhället — 
utgångspunkter, källor och metod 

Inledning 

FINSKA KRIGET 1808-09 INLEDDES den 2i februari 1808 med att ryska trupper kor

sade gränsen mot Finland vid Kymmene älv. Den svenska armén retirerade 

snabbt norrut och samlades i trakterna av Uleåborg i månadsskiftet mars-april 

1808. Hela södra Finland hade därmed lämnats åt den framträngande ryska 

armén. Endast fästningen Sveaborg var ännu i svenska händer. Enligt den 

svenska krigsplanen skulle ryssarna drivas ut ur Finland under våren genom en 

landstigning i söder, stödd av Sveaborg och skärgårdsflottan, i kombination med 

att fältarmén avancerade söderut från Uleåborg. Denna krigsplan gick om intet i 

samma stund som Sveaborg kapitulerade i början av maj 1808. Trots detta bak

slag inleddes i slutet av samma månad en svensk motoffensiv från norr. 

Den 14 juni 1808 fick Finska arméns befälhavare, fältmarskalken Wilhelm 

Mauritz Klingspor, i sitt högkvarter i Himanko veta att ryssarna utan förvarning 

hade evakuerat Gamlakarleby, omkring fem mil längre söderut, och påbörjat en 

hastig reträtt. Plötsligt uppkom ett tillfälle att befria Österbotten och till och 

med, om man lyckades upprätthålla trycket, återta ännu större delar av de områ

den som ryssarna hade ockuperat under de första månaderna av kriget. Till saken 

hör att en svensk expeditionskår var på väg från Umeå för att landstiga vid Vasa 

och dessutom genomfördes en landstigning i Åbotrakten vid Lemo den 19 juni. 

Det gällde nu för Klingspor att omgående få huvudarmén på marsch för att 

kunna stötta och utnyttja landstigningarna. Trots vetskapen om landstigning
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arna och de möjligheter till en snabb framgång som låg inom räckhåll blev 

armén fördröjd. Klingspor skrev i sin rapport till kungen daterad den 17 juni 

1808 "...at articlen af födan för troupperne hindrar mig at förfölja fienden som 

jag det önskade."1 Dagen därpå skrev han i en ny rapport angående ryssarnas 

reträtt att 

Då jag härom samma dag ärholt rapport beslöts genast arméns upbrott, 
men som jag på 6 à 7 Mils afstånd ifrån fienden med densamma förgäfves 
kunde hoppas at uphinna honom, och dessutom till arméns högsta nöd
vändiga behof följande dagen var anbefalt en större brödbakning kunde 
jag ej förr än den 15de sätta någon del deraf i rörelse.2 

Konsekvensen blev att viktig tid gick till spillo och det bidrog med största sanno

likhet till att landstigningen vid Vasa misslyckades. Brödbakningen förefaller ha 

varit det enda verkliga skälet till att armén blev stående. Omsorgen om brödför

sörjningen kan te sig närmast löjeväckande, men kommer att framstå i ett annat 

ljus när underhållsproblematiken närmare analyseras. 

Exemplet med brödbakningen illustrerar hur krigföringen i Finland 1808 

påverkades av så triviala och samtidigt självklara faktorer som att soldaterna 

måste ha bröd att äta. Brödbakningen var ändå bara en del av förutsättningarna 

för att kunna föra krig. En armé utgjorde en stor koncentration av människor 

och hästar. Den svenska armén i norra Finland omfattade under långa tider 

omkring 15 000 soldater och 2 000 hästar. Den ryska armén var ännu större. Att 

försörja dessa tusentals soldater och hästar, som fanns vid den svenska och ryska 

armén, i de glest befolkade trakterna i norra Sverige och Finland var en omfat

tande uppgift för det förindustriella samhället. Det krävdes inte bara resurser i 

form av förnödenheter och transporter utan även planering och organisation. 

Det lokala civila samhället drogs på olika sätt in i denna uppgift. Problemet kan 

formuleras som en fråga: vilka var förutsättningarna för att underhålla en armé 

och föra krig i de norra delarna av Sverige och Finland 1808—09? 

1. Krigsarkivet (KrA). Krigshandlingar 1808—09, V°123: Rapport från Klingspor till kungen, Gam-
lakarleby den 17/61808. 
2. ibid: Rapport från Klingspor till kungen, Gamlakarleby den 18/61808. 
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Krig var en ständigt återkommande och central företeelse vid tiden för Finska 

kriget 1808-09. Under de århundraden som föregick den nu snart tvåhundraår

iga svenska fredsperioden fanns det inte en enda generation som inte hade upp

levt krig. Krig var mer ett normaltillstånd än ett undantag.^ De krav som krigen 

ställde var en betydelsefull pådrivande faktor för samhällsutvecklingen i Västeu

ropas historia. Flera historiker har talat om den "militära revolutionen" och med 

detta avsett den ökning av krigföringens intensitet och omfattning som skedde i 

det tidigmoderna Europa. Det finns ett samband mellan krig och nationalstats

bildande som handlar om att mobilisera resurser för att kunna föra krig. ̂  För att 

klara krigets krav krävs att en stor del av statens resurser tas i anspråk. En armé 

måste kunna underhållas för att det skall vara möjligt att föra krig. Oavsett kri

gens olika betydelse eller omfattning var problemen desamma: soldater och häs

tar måste få sin mat. Underhållet styrde i mycket stor utsträckning vilka krig som 

var möjliga att föra - både med avseende på arméns storlek, i vilka geografiska 

områden de kunde äga rum och hur länge de kunde fortgå. Det som tidigare sågs 

som krigets mindre intressanta sidor har utvecklats till ett viktigt forskningsfält. 

Jan Lindegren anser att äldre tiders krig i stor utsträckning har missuppfattats 

eftersom fokus har legat på slagen eller belägringarna, som man uppfattade som 

krigsavgörande. Han menar att forskning kring underhållsproblematiken öppnar 

en ny infallsvinkel som ger en ökad förståelse av krigets funktion och roll. Efter

som krig var det verksamma utrikespolitiska instrumentet måste en så avgörande 

faktor tas i beaktande. Detta ger en större mening åt underhållsproblematiken 

som inte bara begränsas till effekter på krigföringen utan även påverkade en stats 

hela utrikespolitik i vilken kriget hade en nyckelroll. Kopplingen mellan kriget, 

staten och utrikespolitiken får sin betydelse genom underhållsproblematiken.^ 

3. Andersson, Perry. Den absoluta statens utveckling, Lund 1987, s. 33$ Fredriksson, Berndt. "Hur 
har man haft råd att föra krig?" i Krig och fred i källorna, Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 
1998, Stockholm 1998 s. 101. 
4. Rogers, Clifford J. (red). The Military Revolution Debate, Oxford 1995. Se även Roberts, 
Michael. Essays in Swedish History, London 1967, s. 195-225; Parker, GeofFrey. The Military Revolu
tion: Military innovation and the rise of the West, 1500-1800, Cambridge 1988; Black, Jeremy. A Mil
itary Revolution? Military change and European society 1550—1800, London 1991. För en mycket bra 
sammanfattning och analys av debatten se Glete, Jan. Warfare at Sea, 1500—1650, London 2000, s. 
9f. 
5. Lindegren, Jan. "Logistik under Stora Nordiska kriget" granskning av Christer Ku vajas avhan
dling Försörjning av en ockupationsarmé. Den ryska arméns underhållssystem i Finland 17/5-/72/, His
torisk Tidskrift fir Finland (HTF) 2000: 4 (2000a), s. 5o6f. Jämför van Creveld, Martin. Supplying 
War. Logistics from Wallenstein to Patton, New York 1977, s. 1-2. 
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Synen på krig utifrån ett underhållsperspektiv anknyter till en allmän utveck

ling av den historievetenskapliga forskningen kring krig. Studier av krig brukar i 

allmänhet delas in i två huvudriktningar: krigshistoria och militärhistoria. Krigs

historia handlar framförallt om strategi, taktik, militärt tänkande, vapenteknik 

och sa vidare. I den krigshistoriska traditionen är det framförallt striden och sla

gen som har betonats - särskilt när det gäller den förindustriella tidsperioden. 

Tidigare tillmättes krigshistoriska studier en mycket stor betydelse för det mili

tära planeringsarbetet. Militären ville lära sig av tidigare slag och kampanjer. 

Krigshistorien hade av denna anledning en framskjuten ställning vid krigsskolor 

runt om i världen och avgörande betydelse för krigsteorin. Innehållet i officersut

bildningen på högre nivå utgjordes till stor del av krigshistoria, vilken på så sätt 

framförallt var en angelägenhet för de militära institutionerna och etablisse

manget.^ 

Under artiondena efter andra världskriget, och särskilt från och med 1970— 

talet, skedde en utveckling av ämnet. Utgångspunkten var att en studie av krig 

knappast blir fruktbart i längden utan att detta sätts in i ett större sammanhang. 

Krigsmakten och kriget samverkar, påverkas av och påverkar samhället runt 

omkring. En ständig växelverkan pågår mellan militärt och civilt. Det är insikten 

om dessa förhållanden som är kärnan i det som kallas militärhistoria. Militärhis

toria är vetenskapen om den roll som kriget spelat i mänsklighetens historia. Det 

är någonting som borde intressera alla som söker kunskaper om det förflutna/ 

Under senare år har den militärhistoriska forskningen i Sverige haft en starkt 

socialhistorisk inriktning. Detta är en följd av socialhistoriens starka ställning vid 

universiteten under flera årtionden. Man har sökt svar på de militärhistoriska 

frågeställningarna utifrån de sociala och ekonomiska strukturerna — ofta ur ett 

underifrånperspektiv. Detta har satt sina spår i den militärhistoriska forskningen. 

Gemensamt för denna forskning är de långa tidsperspektiven och intresset för 

krigets mer indirekta konsekvenser i både krig och fred.8 

6. Johansson, Alf W. Europas krig, Stockholm 1988, s. 14. 
7. Böhme, Klaus-Rickard, Artéus, Gunnar, Gemzell, C-A, Strömberg-Back, Kerstin, Olsson, Ulf. 
"Militärhistoria. - Vad är det?, Aktuellt och historiskt 1975, Stockholm 1975, s. 5f. Internationellt går 
denna inriktning av ämnet under rubriken War and Society och har starkt utvecklats inom den 
anglosaxiska forskningen. För den aktuella tidsperioden se bland annat Best, Geoflfrey. War and 
Society in Revolutionary Europe 1770-1870, Stroud, Gloucestershire 1998, s. $f; McNeill, William H. 
The Pursuit of Power, Chicago 1982. 
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Intresset för underhållsproblematiken och krigets förutsättningar och funk

tion på regional och lokal nivå har varit begränsat. Med få undantag har de själv

klara konkreta frågorna kring arméers behov av förnödenheter och transporter 

glömts bort. Det finns ett behov av fördjupad forskning kring det lokala civila 

samhällets betydelse för en armés underhåll. ^ 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förutsätt

ningarna för att underhålla en armé och föra krig i de norra delarna av Sverige 

och Finland 1808-09. I centrum står underhållsproblematiken och det civila 

samhällets roll i det militära underhållssystemet. Avhandlingen anlägger ett nytt 

perspektiv som ger kunskap om krig vid denna tid i historien. Den presenterar 

även en förändrad syn på Finska kriget 1808-09.1809 är en vattendelare i svensk 

och finsk historia. Även om det var de stora omvälvningarna i napoleonkrigens 

spår och de storpolitiska förvecklingarna som ledde fram till Rysslands anfall på 

Finland 1808, avgjordes Finlands öde genom ett krig. Resultatet, att det gamla 

riket sprängdes, har haft avgörande betydelse för både Sverige och Finland. 

Utgångspunkter: underhållsproblematiken 
och det civila samhället 

Begreppet underhåll har redan använts ett flertal gånger och kräver en definition. 

Underhåll brukar traditionellt vara det samma som konsten att föda och förflytta 

en armé.10 Den moderna termen är logistik. Underhålls- eller logistikbegreppet 

kan vidgas till att egendigen innefatta allt som gör det möjligt för en armé att 

kunna föra krig: ammunitions- och manskapstillförsel, sjukvård, förnödenheter, 

materiel och så vidare. I denna avhandling är det arméns försörjning vad gäller 

proviant och foder samt transporterna som är de delar av underhållet som sär

skilt skall uppmärksammas.11 

8. Exempelvis Guillemot, Agneta. Rask, Resolut, Trogen. De indelta soldaterna i det svenska agrar
samhället Västerbotten 1860-1901, Umeå 1986; Villstrand, Nils Erik. Anpassning eller protest. Lokal
samhället inför utskrivningarna av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-1679, Åbo 1992; 
Lindegren, Jan. Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640, Upp
sala 1980. 
9. Lindegren 2000a, s. 506-07; Kuvaja, Christer. Försörjning av en ockupationsarmé. Den ryska 
arméns underhållssystem i Finland 1713—1721, Åbo 1999, s. 12-13. 
10. van Creveld, s. 1. 
11. Jämför Kuvaja 1999, s. 2-3. 
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Vilken roll och betydelse för krigföringen har underhållet tillmätts? Militär

teoretikern Carl von Clausewitz karaktäriserar krigföring som en serie upp

komna problem som hela tiden måste lösas.12 Han skriver att "... krig är som att 

röra sig i ett motsträvigt element."13 Enligt Clausewitz måste en befälhavare i 

krig vara medveten om och kunna hantera alla de svårigheter som kan upp

komma. Clausewitz kallar alla dessa svårigheter för friktioner. Friktionerna är de 

slumpmässiga faktorer som gör att det planerade och tänkta inte kan sättas i ver

ket såsom oväntade väder- och terrängförhållanden, bristande underhåll, varie

rande stridsvilja hos soldaterna och vanliga missförstånd. Många av de problem 

som hör samman med att underhålla en armé går att hänföra till krigets friktio

ner. 

Det är en vanligt förekommande åsikt att Clausewitz nedvärderat betydelsen 

av underhållet. Han ges till och med skulden för att underhållet kommit i skym

undan.14 Denna uppfattning bör i flera avseenden nyanseras. Clausewitz menar 

att underhållet många gånger styr operationernas riktning och lika ofta påverkar 

de strategiska huvuddragen i en operations- eller krigsplan. Däremot betonar 

Clausewitz att underhållet styrs av hur kriget är tänkt att föras. Är det striden och 

avgörandet som är målet, vilket han anser, måste underhållet få en mer under

ordnad betydelse. Men skulle kriget komma in i ett bålansläge "... där arméerna 

drar fram och tillbaka under flera år i samma område, då blir ofta förplägnaden 

det väsentliga". Underhållet blir i sådana fall ett självändamål. Viljan att nå målet 

har en stor betydelse hos Clausewitz - det gäller att ha viljan och beslutsamheten 

att överkomma krigets friktioner. Kraven på soldaterna kan ställas olika högt 

beroende på till exempel deras vana och lojalitet mot befälhavaren. Det senare 

tillsammans med hängivenheten till fäderneslandet stärker alltid soldatens vilja 

12. Clausewitz deltog i kampen mot Napoleon först i den preussiska armén och senare, efter Preus
sens nederlag, i rysk tjänst. Han upplevde bland annat den franska katastrofen i Ryssland 1812. Uti
från sina erfarenheter under napoleonkrigen författade Clausewitz de texter som efter hans död, till 
viss del ofullbordade, sammanfogades till det militärteoretiska verk som vi känner som Om kriget. 
Denna avhandlings titel är som synes inspirerad av titeln på Clausewitz arbete. 
13. Clausewitz, Carl von. Om kriget, Stockholm 1991, s. 80. 
14. van Creveld, s. 36-37. 
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och krafter enligt Clausewitz. Detta faller tillbaka på Clausewitz syn på kriget 

som en viljeyttring.1-5 Hos Clausewitz finner vi en tydligt aktörsbaserad syn på 

underhållsproblematiken. Det är befälhavarens sätt att leda kriget som är det 

avgörande. 

En mer strukturell, nästan deterministisk syn, möter oss hos den israeliske 

militärhistorikern Martin van Creveld. Han är den som på allvar lyft fram 

underhållsaspekterna i den historievetenskapliga forskningen, van Creveld 

menar att underhållet har en helt avgörande inverkan på krigföringen i sin hel

het. Krigföringen styrs enligt van Creveld helt av hänsynen till underhållet. Den 

befälhavare som vill vinna kriget måste behärska konsten att försörja och för

flytta sina trupper, men befälhavaren ges mycket mindre möjligheter att påverka 

situationen, van Creveld menar att underhållet ända fram till första världskriget 

baserades på de lokala resurserna inom krigsområdet. Han anger att ända upp till 

90 procent — i vikt räknat — av de förnödenheter som en armé behövde tillgodo

sågs lokalt. Orsaken till detta var bristerna i kommunikationerna. Det fanns inga 

praktiska möjligheter att transportera fram allt en armé behövde. Detta betyder 

att det lokala civila samhällets förutsättningar att försörja en armé var avgörande 

för krigföringen. Ofta måste en armé ständigt röra sig för att hitta förnödenhe

ter.16 Konsekvensen av dessa förhållanden, som van Creveld med flera pekar på, 

blev att krigen måste förläggas till områden där det fanns möjlighet att försörja 

en armé. Detta är skälet till att krigen i Europas historia företrädesvis har utkäm

pats i de rika områdena i Flandern och norra Italien.1^ Om en armé blev stående 

på en och samma plats en längre tid eller rörde sig inom ett fattigt glest befolkat 

område krävdes att resurser fördes in utifrån. 

När det gäller underhållssystemens utveckling fjärmar van Creveld sig från 

den bild som traditionellt brukar ges i litteraturen. Traditionellt har militärhisto

riker ansett att perioden från början av 1600-talet fram till 1914 innebar en stegvis 

utveckling bort från beroendet av de lokala resurserna, van Creveld poängterar 

istället kontinuiteten framför förändringen.18 van Crevelds syn på underhållssys

temens utveckling och de lokala resurserna och deras betydelse kan kritiseras på 

några väsendiga punkter, van Creveld använder termen "living off the country" 

15. Clausewitz, s. 319-323. Citat s. 321. 
16. van Creveld, s. 1-74. 
17. Lindegren, Jan. "Karl XII" i Kungar och krigare. Tre essäer om KarlX Gustav,; KarlXI och Karl 
XII, Stockholm 1992, s 182-83. 
18. van Creveld, s. 1-74. 
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- att leva av de lokala resurserna - och innefattar i detta en mängd olika tillväga

gångssätt. Om de lokala resurserna spelade en avgörande roll i krigföringen 

borde begreppet definieras bättre. John A. Lynn, van Crevelds främste kritiker, 

anser att van Creveld är alltför ytlig i sin analys av vad det verkligen innebar att 

leva av de lokala resurserna. Det förefaller som om van Creveld med begreppet 

framförallt avser olika former av plundring av närområdet under marsch. Där

med ignorerar han, enligt Lynn, den utveckling av olika tillvägagångssätt för att 

mer regelbundet ordna underhållet och utnyttja de lokala resurserna som sker 

under perioden 1625-1815. Beroendet av magasin och tillförsel av förnödenheter i 

olika stor utsträckning var en realitet under slutet av 1600-talet och under 1700-

talet. Lynn menar att införseln av resurser i pengar räknat var 50-75 procent av 

en armés behov. 19 Uppfattningen att beroendet av införsel var större stöds av 

olika undersökningar av underhållet under den tidigmoderna perioden.20 

Lynn pekar också på det faktum att van Creveld inte gör tillräcklig skillnad 

mellan mat till soldater och foder till hästar utan bara slår samman alla typer av 

förnödenheter och beräknar allt i vikt, vilket är ett allvarligt metodfel som ger 

felaktiga resultat. Det går också att hävda att van Creveld förbiser de problem 

som var förenade med brödframställningen. Bröd kunde inte bara skaffas fram 

lokalt utan måste bakas vilket var mycket svårt att organisera under förflyttning. 

Brödframställningen var en komplicerad process som förutom bakningen även 

innebar målning av spannmål. Flera forskare har lyft fram brödets betydelse och 

de problem som var förknippat med att förse en armé med bröd.21 

19. Lynn, John A. "The History of Logistics and Supplying War", (1993a), s. 9-25 och "Food, 
Funds, and Fortresses: Resource Mobüization and Positional Warfàre in the campagns of Louis 
XIV" » (I993b), s. 139—40 i Lynn, John A (red). FeedingMars. Logiistics in Western Warfare from the 
Middle Ages to the Present, Oxford 1993; Lindegren, Jan. "Bröd som vapen. Karl XII och succarie-
brödet", Saga och Sed, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2000b, s. 41 £ Jämför Kuvaja 
1999, s. 13-14. 
20. Kuvaja 1999; Lindegren 2000b; Perjés, G. "Army Provisioning, Logistics and Strategy in the 
Second Half of the 17^ Century", Acta Historica, Journal of the Hungarian Academy of Sciences, 
Tomus XVI, Budapest 1970. 
21. Se Lynn 1999a; Lindegren 2000b; Hårdstedt, Martin. "Utan bröd, inget krig - det civila sam
hället och den svenska arméns brödförsörjning i Finland 1808", opublicerat paper vid Nordiska 
historikermötet i Århus, augusti 2001. 
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Lynn vill modifiera van Crevelds tes om de lokala resursernas betydelse. Hans 

synsätt är att under perioden fram till 1815 sökte arméerna så mycket som möjligt 

leva av de lokala resurserna, medan efter napoleonkrigen blev de lokala resur

serna mer ett komplement när tillförseln inte fungerade. Förändringen står här 

mer i fokus än i van Crevelds fall. 

Napoleons förhållande till underhållsfrågorna har föranlett en diskussion. 

Enligt den traditionella synen var det genom sin nya snabba krigföring, där 

avgörandet på slagfältet stod i centrum, som Napoleon kunde reducera under

hållets betydelse, van Creveld argumenterar istället för att Napoleon i grund och 

botten använde sig av samma logistiska metoder som under århundradena före 

och efter napoleonkrigen. Han påverkades lika mycket av underhållet i sina 

beslut som andra befälhavare. Grunden för alla arméers överlevnad var de lokala 

resurserna och Napoleons lösning var att överge belägringskrigföringen, för att 

slippa bli stående, och istället ständigt förflytta sig snabbt till nya områden som 

kunde underhålla armén och kombinera detta med sina operativa och strategiska 

mål att besegra motståndarens arméer på slagfältet.22 Detta stöds även av andra 

forskare, däribland Gunther E. Rothenburg, som menar att Napoleon aldrig ska

pade ett tillfredsställande underhållssystem för sina stora arméer utan var bunden 

till en strategi som karaktäriserades av "quick knock-out blow". Han förblev en 

improvisatör. Detta betyder att underhållsproblematiken skapade och styrde 

Napoleons sätt att föra krig. 

Enligt Clausewitz var krigsmålet och viljan att uppnå detta det mest betydel

sefulla för Napoleon, samtidigt som han medger att Napoleon spelade ett för 

högt spel i Ryssland 1812 och inte tillräckligt beaktade underhållsproblemen.2^ 

Trots att han konstaterar att Napoleon "... spelade högt och vågade sig på 

befängda ytterligheter' menar Clausewitz att Napoleon och revolutionsfälther

rarna visade att underhållet aldrig kan bli ett ändamål utan mer är ett villkor. 

Detta faller tillbaka på hans principiella syn på kriget som bland annat en vilje

yttring och ett spel.2^ 

22. van Creveld, s. 4of. 
23. Rothenburg, Gunther E. The art of Warfare in the Age of Napoleon, London 1977, s. 130; Con-
nelly, O. Blundering to Glory: Napoleons Military Campaigns, Wilmington Delaware 1987, passim. 
24.1812 genomförde Napoleon ett fälttåg mot Ryssland som slutade i en av krigshistoriens mest 
omfattande militära katastrofer bland annat på grund av underhållsproblemen. 
25. Clausewitz, s. 29, 40, 322. Citat s. 322. 
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Även med avseende på Napoleons underhållssystem skiljer sig Lynn från van 

Creveld. Lynns syn på Napoleons krigföring ansluter sig mer till Clausewitz 

grundsyn där underhållssystemet anpassades efter krigsmålen, men tog olika for

mer beroende på omständigheterna. Inte minst menar Lynn att det inte bara går 

att mekaniskt beräkna och räkna på underhållet utan olika andra subjektiva fak

torer måste tas i beaktande när en helhetsbedömning av underhållet görs. Två 

sådana faktorer anser han gjorde det möjligt för Napoleon att genomföra sina 

snabba förflyttningar. För det första krävde de nya krigsmålen snabbhet. Kriget 

syftade till hegemoni i Europa och därför var hela målet med krigföringen att 

krossa motståndarens arméer. Underhållet hade avgörande betydelse för strate

gin, men utformades i linje med de krigsmål som krigföringen hade. Det fanns 

inte tid för magasinering och konvojer när snabba marscher måste genomföras. 

För det andra handlade det om de franska soldaterna. Fransmännen kunde efter 

revolutionen helt enkelt lita på sina soldater. De bands inte längre av betalning 

utan av patriotisk lojalitet och trohet mot först republiken, senare mot kejsaren. 

Franska soldater deserterade inte på samma sätt som under tidigare perioder. 

Napoleon kunde på ett helt annat sätt än tidigare befälhavare under kortare peri

oder förlita sig på ett oregelbundet ad hoc-betonat underhåll för att uppnå 

snabbhet därför att hans trupper kunde skaffa förnödenheter lokalt utan att 

massdesertera, göra uppror eller förvandlas till en plundrande mobb om försörj

ningen blev knapp. En sociopolitisk dimension lyfts fram som fokuserar på sol

datmaterialet. Lynns aspekter på det franska underhållet faller tillbaka på 

Clausewitz och hans betoning av kriget som en viljeyttring. I detta ligger en 

öppen kritik av van Crevelds, som han ser det, överdrivna avståndstagande från 

den traditionella synen på Napoleons underhåll, vilken var påverkad av Clause

witz tänkande. Lynn ifrågasätter om det verkligen går att utesluta vilja och 

beslutsamhet när det gäller underhållsproblematiken och dess betydelse för stra-
<*/• 

tegin. Vikten av att känna krigs- och underhållsplanerna och dessutom ha 

goda allmänna kunskaper om en armés organisation och rekrytering för att rätt 

kunna analysera underhållsproblematiken är en lärdom som kan dras av diskus

sionen kring Napoleons underhåll.2'7 

26. Lynn 1993a, s. 23—25. 
27. ibid, s. 16-19, 25- intressant påpekande, som även återfinns hos Clausewitz, är att Napoleon 
slapp bedriva krig i det befästningstäta Nederländerna. 
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Jan Lindegren har i flera avseenden starkt bidragit till analysen av underhål

lets problem. Han lyfter fram tre huvudsakliga problemområden: i) försörjnings-

kapacitet vad och hur mycket behövs för att föda soldater och hästar 2) 

kostnader, vad kostar underhållet och hur skaffas kontanter fram och 3) transport

kapacitet. hur transporteras förnödenheterna. Beroende på hur en forskare defi

nierar sitt problem nås olika resultat. Detta gäller särskilt den principiella frågan 

om de lokala resursernas betydelse i förhållande till vad som kan föras in utifrån. 

Lindegren pekar på den förvirring som uppkommer när jämförelser görs mellan 

studier som grundar sig olika utgångspunkter. Genom Lindegrens uppdelning 

går det att fixera tre sätt att se på underhållsproblematiken som måste styra val av 

metod och källmaterial. Dessutom får frågan om lokala resurser kontra införsel 

utifrån dessa begrepp sin mening.28 

En betydelsefull insikt som går att utveckla ur Lindegrens systematik är att 

försörjningskapaciteten skulle kunna definiera hur underhållssystemet fungerade 

och vilken kapacitet det hade — med andra ord vad och hur mycket som kom 

fram till truppen. Kostnaderna och transportkapaciteten handlar om med vilka 

medel som försörjningen skall uppnås. En betoning av kostnaderna och till

gången på kontanter innebär att en forskare ser en armé som en marknadsorga

nisation där tillgången på kontanter för att göra inköp till armén och avlöna 

soldaterna är helt avgörande. Lindegren anser att en armé under den tidigmo

derna epoken i stor utsträckning måste ses som en marknadsorganisation och 

marknadsaktör på detta sätt.2^ Det handlar även om underhållssystemets upp-

byggnad och funktion. Om försörjningen av manskap och hästar bygger på kon-

tanttilldelning för vilket soldaterna själva köper vad de behöver får detta vissa 

konsekvenser. Handlar det istället om att förnödenheter upphandlas centralt och 

samlas i magasin, är underhållssystemet organiserat på ett helt annat sätt, med en 

annan funktion än det förra. 

En betoning av transporterna å andra sidan behöver inte utesluta uppfatt

ningen att en armé var en marknadsaktör, men riktar intresset mer mot problem 

som rör kommunikationer, klimat, tillgång på hästar och fartyg och så vidare. I 

det förra fallet handlar det mycket om penningflöden och ekonomiska resurser, i 

det andra fallet mer om transportorganisation och lastkapacitet. Olika forskare 

28. Lindegren 2000a, s. 
29. ibid, s 512. 
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inom logistikforskningen har fokuserat olika. Till exempel talar van Creveld 

mest om transporter medan Lynn betonar kostnader och penningaflöden. Detta 

leder till olika resultat och att van Creveld lägger större vikt vid de lokala resur

serna, medan Lynn mer lyfter fram införseln till krigsområdet.30 

Det civila samhällets roll i arméers underhållssystem är ännu sämre undersökt 

än den militära underhållsproblematiken. Det finns inte lika klara ståndpunkter, 

systematiseringar eller teorier att luta sig emot i detta fall. De flesta studier stan

nar vid underhållsproblematiken och fortsätter inte att se till det civila samhället 

— särskilt inte regionalt och lokalt. Det är inom detta område som denna 

avhandling främst lyfter fram nya perspektiv. Utgångspunkterna för analysen av 

det civila samhällets del i underhållet måste därför mer få karaktären av en dis

kussion av användbara perspektiv utifrån den sparsamma tidigare forskningen. 

Avhandlingens undersökning får sedan visa om antagandena var riktiga. 

Geoffrey Best har konstaterat att det civila samhället i mycket liten utsträck

ning drogs in i de direkta striderna under den förindustriella krigföringens tide

varv. Det stora undantaget var vid belägringar. I övrigt var det genom arméernas 

behov av förnödenheter och annat som civilbefolkningen direkt blev en del av 

kriget. Civilbefolkningens koppling till kriget skall således inte sökas på slagfäl

ten, utan längs arméernas marschvägar.31 

Ett rimligt antagande är att den som ger de lokala resurserna en stor betydelse 

för underhållet och krigföringen samtidigt kommer att ge det civila samhället, 

lokalt och regionalt, en central roll. Att studera ett underhållssystem som förut

ses ha grundats på de lokala resurserna innebär att en undersökning av hur det 

regionala och lokala civila samhället togs i krigets tjänst blir en logisk följd. 

Den lokala civilförvaltningen framstår som en nyckelgrupp som bör ges sär

skild uppmärksamhet. Det var betydelsefullt för en armé att kontrollera eller 

samarbeta med den lokala civila förvaltningen. Den hade kunskaper som var 

avgörande för en armés underhåll.32 Detta konstaterade till och med Clausewitz. 

30. ibid, s. 507. 
31. Best, Geoffrey, s. 99f. 
32. Kuvaja konstaterar att de civila svenska ämbetsmännens flykt från Finland under Stora ofreden 
försvårade ryssarnas kontributionsutskrivningar. Med ämbetsmännen försvann nämligen stora 
delar av arkiven som gav viktiga kunskaper om de demografiska och kamerala förhållandena i Fin
land. Särskilt kronofogdarnas arkiv var betydelsefulla eftersom det var dessa som hade ansvaret för 
skatteindrivningen och därför hade hand om mantalslängder och olika typer av räkenskaper. 
Kuvaja 1999, s. 956 
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Han ansåg att rekvisition av förnödenheter med den lokala civilförvaltningens 

"hjälp" var det effektivaste sättet att försörja en armé.33 Att skicka ut soldaterna 

själva att samla in förnödenheter var mycket ineffektivare på grund av det stora 

svinn som då uppstod. Snabbt förstördes ett områdes värde ur underhållssyn-
O i 

punkt. Arméns kommunikation med den stora massan av bönder skedde dess

utom via förvaltning och prästerskap. De senare var inte minst betydelsefulla 

som informatörer.35 Lokalförvaltningens roll som militär administratör både i 

krig och fred var inte minst viktig i Sverige och Finland vilket har lyfts fram av 

flera forskare. Under 1600-talet var den civila förvaltningen något av en nyckel 

när det gäller resursmobiliseringen.36 

Det civila samhället kunde i sin resursroll fungera på två sätt: passivt eller 

aktivt. I det förra fallet tillhandahöll det civila samhällets olika delar förnödenhe

ter och tjänster på arméns order utan problem eller motstånd. Detta skulle ur 

den stridande arméns synvinkel vara gott nog. I det senare fallet kan man se det 

civila samhället som en grupp aktörer som genom sitt agerande i olika avseenden 

påverkade underhållet. En effektiv förvaltning kunde rimligtvis, om den valde 

att samarbeta, förse en armé med större mängder förnödenheter än en dåligt 

organiserad, fientlig eller korrupt förvaltning. En bondebefolkning i uppror 

utgjorde definitivt ett problem som kunde hota försörjningen. Möjligheterna för 

33. Clausewitz, s. 317; Jämför Best, s. 103. 
34. Best, s. 99f och Lynn 1993a, s. 96 
35. Reuterswärd, Elisabeth. Ett massmedium förfolket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion 
i 1700-talets samhäHe  ̂ Lund 2001, passim. 
36. Redan Gustav Vasa och hans söners fogdar spelade en avgörande roll för krigsansträngnin
garna. Hallenberg, Mats. Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig 
Vasatid, Stockholm 2001. Se även Frohnert, Pär. "Administration i Sverige under Frihetstiden" i 
Ericsson, Birgitta (red). Administrajon i Norden på 1700-talet, Oslo 1985, s. 215; Berg, Lars Otto. 
"Landshövding eller överste? De lokala civila myndigheterna och den indelta armén" i Med spade 
och gevär, Meddelanden från Krigsarkivet XII, Stockholm 1989. Generellt Best, s. 103; Lindegren 
1992, s i82f och "Generalmajor och landshövding. Länsstyrelsen i Örebro och 1718 års norska fält
tåg" i Krigsmakt och bygd, Närkes militärhistoria, Örebro 1997, s. 329 f. Nilsson, Sven A. De stora 
krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Uppsala 1990; Linde, Martin. Statsmakt 
och bondemotstånd Allmogen och överhet under stora nordiska kriget, Uppsala 2000, s. 218 f; Civil
förvaltningen kom under frihetstiden och den gustavianska epoken, undantaget krigen 1741-43 
och 1788-90, att vara mindre indragen i direkta krigsansträngningar, men lika fullt ha många mil
itära uppgifter i fred. Det militära komplexet var fortfarande mycket stort i Sverige trots de mindre 
frekventa krigen. Artéus, Gunnar. Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige, Stockholm 1980. 
Frohnert, Pär. Kronans skatter och bondens bröd Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 
1719-177$, Stockholm 1993. 
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de civila aktörerna att agera varierade. En ockupationsarmé kunde genom hot 

och repressalier rimligtvis tvinga en motspänstig befolkning till underkastelse, 

medan den egna civilbefolkningen, eller befolkningen på eventuellt allierades 

territorium, inte alla gånger kunde pressas hur långt som helst.37 

En armés behov gick långt ifrån alltid att förena med det civila samhällets 

möjligheter eller vilja att tillhandahålla resurser. Det civila samhällets reaktioner 

och förmåga att agera kunde bli ett stort problem för en armés möjligheter att 

försörja och transportera sig på samma gång som ett samarbete var av avgörande 

betydelse för soldaternas och hästarnas överlevnad. I linje med Clausewitz frik

tionsbegrepp går det att se det civila samhällets möjligheter att agera i motsats till 

arméns vilja — oavsett om den var svensk eller rysk — som en del av krigets friktio

ner vilket fick konsekvenser för krigföringen. Relationen mellan armé och civil

samhälle var betydelsefull och utgör en viktig pusselbit i förståelsen av 

underhållsproblemen. Civila lokala ämbetsmän, borgerskap och allmoge ges i 

den tidigare forskningen i olika stor utsträckning möjlighet att agera. Problema

tiken anknyter till den numera tämligen omfattande forskning som i Sverige 

framförallt fokuserat på bondesamhällets reaktioner på den svenska militärsta

tens resurskrav, men även sökt analysera lokalförvaltningens ställning.38 

När det gäller den svenska lokalförvaltningen har de dubbla lojaliteterna lyfts 

fram. Lokalförvaltningen hade ställning som kronans företrädare, men samtidigt 

med uppgift att ta till vara lokalbefolkningens intressen — de dubbla rollernas 

problematik.3^ Till detta förhållande kan läggas att de första årtiondena av 1800-

talet var en tid av stora omvälvningar - så också för ämbetsmannens syn på sin 

ställning. En viktig förändring av vem ämbetsmännen var lojal mot inträffar 

under 1800-talet med början under 1700-talets andra hälft. Tidigare hade lojali

teten mycket starkt riktats mot kungen personligen, men under 1700-talets 

andra hälft förändras detta till att mer handla om att vara lojala mot sin plikt och 

det regelverk som fanns - en statens och allmänhetens tjänare.'*0 Dessa grundläg

gande förhållanden kan ha påverkat lokalförvaltningens agerande i samband med 

krigets krav 1808-09. 

37. Best, s. 103. 
38. Se bland annat Nilsson; Villstrand 1992; Frohnert 1993; Lindegren 1980; Linde. 
39. Frohnert 1985, s. 215. 
40. Cavallin, Maria. Förväntningar och förpliktelser. Ämbetsmannanormer i förändring 1750—1870. 
Statsbildning under tidigmodern tid, opublicerat "paper" till Historikermötet i Linköping 23—23 
april 1999. 
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Bondesamhället har getts olika handlingsmöjligheter. Motstånd mot alltför 

hårda krav från statsmaktens sida tog sig inte bara uttryck via de officiella kana

lerna utan även i vardaglig obstruktion i det tysta. Detta förhållande betonar 

Martin Linde i sin forskning kring statsmakt och bondemotstånd under stora 

nordiska kriget. Uppror och folkresningar var sällan ett alternativ.41 Bondesam

hällets möjligheter att komma till tals med centralmakten och göra sin röst hörd 

— växelverka - i det ena eller andra avseendet har lyfts fram, men det föreligger 

olika syn på i hur stor utsträckning bönderna verkligen kunde påverka sin situa

tion.42 Det civila samhällets reaktioner under napoleonkrigen, särskilt mot en 

ockupationsmakt, var inom vissa områden — särskilt i Spanien — mycket häftiga 

och resulterade i bondekrigföring.43 

Underhåll i den europeiska periferin: forskningsläget 

Den forskning kring underhållsproblematiken som främst är av intresse för pro

blemformuleringen behandlar dels underhållet av en armé i det som skulle 

kunna benämnas den europeiska periferin, områden som var mer glest befolkade 

och resurssvagare än de centrala delarna av kontinenten, dels underhållsstudier 

41. Linde, s. 241-42. 
42.1 militärhistoriska sammanhang är Nüs Erik Vülstrand den som mest tydligt diskuterat lokal
samhällets agerande inför krigets tryck i samband med utskrivningarna i Finland under trettioåriga 
kriget. Se Villstrand 1992. Även Martin Linde tar upp problematiken i ett militärhistoriskt sam
manhang i ovan refererade arbete. Interaktionsbegreppet och problematiken i stort är framförallt 
Eva Österbergs skapelse. Se till exempel Österberg, Eva. "Bönder och centralmakt i det tidigmod
erna Sverige. Konflikt - kompromiss - politisk kultur", Scandio. 1989. Se även en kritisk diskussion 
kring interaktionsbegreppet Harnesk, Börje. "Den svenska modellens tidigmoderna rötter?, His
torisk Tidskrift (HT) 2002: i, s. 78-90. 
43. Det mest extrema uttrycket för detta var den spanska gerillakrigföringen - själva ordet kommer 
från spanskans guerrilla - som blev ett stort problem för fransmännen, men bondeuppror förekom 
även i Tyrolen och på andra platser. Upproren kan tolkas olika. De kan ses som en patriotisk, 
nästan förnationalistisk, reaktion på den franska ockupationen och den franska arméns framfart. 
Traditionellt har framförallt upproren i Spanien setts som starten för en allmän folklig resning som 
inspirerade det österrikiska försöket 1809 att befria Tyskland, den ryska befolkningen an kasta sig 
över fransmännen 1812 och i slutändan ledde till en våg som kallade tyskarna under de preussiska 
fanorna 1813. Samtidigt är det inte helt säkert att de ursprungliga resningarna i Spanien och 
Tyrolen måste kopplas till motstånd mot fransmännen, utan kan lika gärna ha sin grund i sociala 
spänningar och långa folkmüitära traditioner. Angående folkkrig se en tankevärd analys i Esdaile, 
Charles J. The Wars of Napoleon, Harlow Essex 1995, s.io8f, men även i Best, s. i68f. 
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som sammanfaller i tiden med Finska kriget 1808-09 ~ det säga under napo-

leonkrigen. Det är forskning som uppfyller dessa två kriterier som kommer att 

lyftas fram här. En mer allmän bakgrund och europeisk utblick återfinns i nästa 

kapitel. 

Några betydelsefulla iakttagelser kan göras från det nordiska området under 

stora nordiska kriget. Christer Kuvaja har undersökt den ryska arméns underhåll 

i Finland 1713-1721 och kan konstatera att ryssarna i pengar räknat endast kunde 

täcka 30-35 procent av de totala kostnaderna genom kontributioner och plund

ringar i Finland. Orsaken var Finlands relativa fattigdom och det faktum att 

resurserna inte blev större eller lättare att få tag på då en stor mängd människor 

flydde landet - mer än hälften av städernas befolkning och en stor del av de 

lokala ämbetsmännen och med dem fögderiarkiven. Under ockupationen av 

Finland måste ryssarna föra in större mängder proviant och pengar än vad som 

var vanligt på kontinenten vid denna tid. Ryssarnas underhållssystem förefaller 

däremot ha varit lika välordnat som vid vilken annan armé som helst. Ett avgö

rande förhållande som Kuvaja fäster uppmärksamheten på är den ryska galärflot

tans betydelse för underhållet. Det var sjötransporterna som möjliggjorde den 

ryska ockupationen av Finland. Galärflottan var den militärstrategiskt helt avgö

rande faktorn.44 

Lindegrens studier av Karl XII:s fälttåg mot Norge ur underhållssynpunkt ger 

en rad viktiga kunskaper. Det är uppenbart att underhållet vid 1716 års försök att 

erövra Norge inte var tillfredsställande. Två år senare 1718 kom svenskarna till

baka mycket bättre förberedda. Uppladdningen inför 1718 års operationer ger 

prov på en för sin tid unik satsning på att helt underhålla en armé från hemlan

det genom magasinering och foror. Orsaken till att detta var nödvändigt står 

återigen att finna i det nordeuropeiska områdets relativa fattigdom och därmed 

synnerligen begränsade möjligheter att underhålla större arméer. Förberedelserna 

innefattade hela det regionala och lokala samhället som låg vid den norska grän

sen och längs anmarschvägarna till Norge i Värmland och Jämtland. Lindegrens 

kartläggning av brödförsörjningen vid den Jämtländska armén under generalma

joren Karl Gustaf Armfeldts ledning visar att 90 procent av det torra suckarie-

brödet skulle forslas från Stockholm.45 En stor del av detta avgick sjövägen först 

44. Kuvaja 1999, särskilt s. 276-78. Se även Kuvaja, Christer. "The Provisioning of the Russian 
Army in Finland during the occupation 1713-1721", manus antaget till Scandinavian Journal ofHis-
tory, våren 2002. 
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till de norrländska hamnarna och sedan vidare med foror mot den norska grän

sen. Resten skulle bakas lokalt. Detta är ett häpnadsväckande exempel på vad 

som faktiskt var möjligt att genomföra före det industrialiserade tidevarvets 

inbrott med sina transportresurser.46 

John Leckey Morgan har undersökt den franska arméns underhåll i Katalo

nien under kriget i Spanien 1807-1814. Krigföringen i Spanien var mest intensiv 

under åren 1807-09. I mars 1808 ingrep en fransk armé om inte mindre än 100 

000 man i Spanien och Napoleon ledde själv operationerna med ännu större för

stärkningar under hösten 1808. Kriget pågick i skuggan av de stora händelserna 

ända fram till 1813 då de sista franska styrkorna på den Iberiska halvön besegra

des. Kriget i Spanien dränerade den franska armén på värdefulla soldater — inte 

mindre än 300 000 man stupade och sårade - i ett krig som fördes med ovanlig 

grymhet. Arkebuseringar av spanska upprorsmän och plundringar av städer och 

fästningar var några av inslagen. Trots den franska numerära överlägsenheten 

kunde britterna med sina spanska och portugisiska allierade hålla kriget igång. 

Orsaken var underhållsproblemen och den spanska gerillakrigföringen som för

vägrade fransmännen tillgången till landsbygden och hotade underhållslin

jerna.47 Under hela sin existens var den franska armén i Katalonien en stor 

slukare av resurser och inte minst pengar från Frankrike. Tanken att kunna 

underhålla armén med de lokala resurserna blev ett stort misslyckande. Istället 

byggde det franska underhållet på tillförsel och magasinering. Helt avgörande 

blev sjötransporterna från Sydfrankrike till hamnarna på Spaniens östkust -

framförallt Barcelona. När dessa inte fungerade på grund av brittiska flottan och 

kapare måste enorma resurser i form av eskorttrupper sättas in för skydda konvo-

jer landvägen. Kontributionerna i Spanien blev ett misslyckande från början av 

kampanjen på grund av överexploatering och vanskötsel.48 Rekvisitioner av 

lokala resurser skedde fortsättningsvis med omtanke om att inte påfresta befolk

ningen alltför mycket. Order om att hålla efter soldaterna sändes ut åtminstone 

45. Suckariebröd är det samma som torrt bröd. Liknade skorpor till sin konsistens och var mycket 
hållbara. 
46. Lindegren 2000a, s. 41-60. 
47. För sammanfattningar se Black, s. 189-92; Rothenburg, s. 48-58. Kriget i Spanien har fram
förallt avsatt en stor mängd brittisk litteratur. Intresset har fokuserats på den brittiska krigföringen, 
främst under Wellingtons ledning, och den spanska gerillakrigföringen. Se bland annat Esdaile, C. 
The Duke of Wellington and the command of the Spanish army, 1812-1814, London 1990.1 övrigt 
bibliografi i Esdaile 1995, s. 356-59. 
48. Angående kontributioner se nästa kapitel. 
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under sommaren 1810. Den spanska gerillakrigföringen och motståndarnas 

åtgärder tvingade armén att endast röra sig inom områden som redan var tömda 

på resurser. Landtransporterna behövde lokala hästar och fordon för att fungera, 

men även pa detta område påverkade den allmänna bristen och gerillans verk

samhet hela transportsystemet negativt. De transport- eller trossförband som 

fanns räckte inte till även om man försökte sätta upp nya och hämta hästar och 

mulåsnor från Frankrike för att kompensera förlusterna.49 

Finska kriget 1808—09 * den tidigare forskningen 

Finska kriget 1808-09 har både i Sverige och Finland gett upphov till en omfat

tande litteratur.50 Det är vare sig möjligt eller meningsfullt att i detalj redogöra 

för denna ansenliga flora av biografier, översiktsarbeten, delstudier, polemiska 

pamfletter, diktning och så vidare som tillkom under 1800-talet. Några undantag 

är ändå motiverade. Johan Ludvig Runebergs diktning samlade i Fänrik Ståls 

sägner tillkomna och publicerade i två omgångar 1848 och 1860. Detta litterära 

verk har mer än något annat påverkat vår syn på kriget. Dikterna förmedlar en 

stämning som ännu idag utövar ett starkt inflytande på många skribenter.51 Kri

get och dess deltagare har omgetts av ett heroiskt och romantiskt skimmer som 

många gånger har skymt sikten och dolt verkligheten och de mekanismer som 

låg bakom och styrde kriget. Runebergs verk bygger i stor utsträckning på två 

krigsdeltagares egna upplevelser av kriget, vilka nationalskalden hade tillgång till 

när han skrev Fänriks Ståls sägner. Den ene är bataljonspastorn Carl Johan Holm 

och den andre löjtnanten Carl Gustaf Montgomery. Det är med andra ord de 

personliga upplevelserna av 1808-09 som förmedlas i Runebergs verk.52 

Ett annat undantag är det ryska arbetet Beskrifning öjver finska kriget till lands 

och sjös åren 1808 och 1809 författat av generallöjtnanten Michailovskij-Danilev-

skij på uppdrag av den ryske kejsaren och tryckt på svenska 1850. Detta har ställ-

ning som den officiella ryska synen pa kriget i en annars mycket mager rysk 

49. Morgan, John Leckey. The Army ofCatalonia organisation, operation and logistics, 1807-1814, 
(vol I och II), Chicago 1994, s. I92f. och 3i9f. Morgans avhandling är synnerligen omfattande och 
ger en god inblick i den franska arméns underhåll i ett område där kontributionerna inte förslog. 
50. Vissa delar tidigare publicerade i Hårdstedt, Martin. "Finska kriget 1808-09 och dess förutsätt
ningar - nya perspektiv på en vattendelare i svensk-finsk historia", HT2000:4, s- 587-608. 
51 .Angående forskning kring Fänrik Ståls sägner se till exempel Samlade skrifter av Johan Ludvig 
Runeberg. Kommentar till Fänrik Ståls sägner, SLS 515:1, Helsingfors 1983. 
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litterär produktion kring kriget 1808-09. Ett annat ryskt bidrag är Paul von 

Suchtelens, son till Sveaborgs betvingare och själv deltagare i kriget, översiktsar

bete Kriget emellan Sverige och Ryssland Åren 1808 och 1809 som översattes från 

franskan och trycktes 1835. Dessa båda arbeten har sitt värde framförallt därför 

att de ger en viss inblick i den ryska uppfattningen av händelserna.^ 

Den historievetenskapliga forskningen kring kriget tog sin början kring sekel

skiftet 1900 och markeras av Generalstabens monumentala verk Sveriges krig åren 

1808—1809.^ Kriget fick i och med detta sin första riktigt grundliga och allvarliga 

vetenskapliga behandling. Under den period som generalstabsverket tillkom 

bidrog flera andra författare med seriösa försök till översiktliga beskrivningar av 

krigsoperationerna. Dessa måste trots allt i jämförelse med generalstabsverket 

anses ha spelat en mindre roll för vår syn på kriget.^ Den tidigare forskning som 

berör Finska kriget ryms till de väsendigaste delarna inom tre huvudsakliga pro

blemområden: storpolitiken och de inrikespolitiska förvecklingarna, krigföringen i 

Finland och Västerbotten samt den ryska ockupationen och pacificeringen av Fin

land. 

Finska kriget har mycket starkt förknippats med de storpolitiska omvälvning

arna i Europa och de inrikespolitiska förvecklingarna i både Finland och Sverige. 

I den svenska forskningen har framförallt Gustav IV Adolfs utrikespolitik, Tilsit-

alliansens innebörd och statskuppen i mars 1809 varit föremål för intresse.Kri

52. Holm, C J. Anteckningar öfuer fälttåget emot Ryssland åren 1808 och 1809, Stockholm 1836; 
Montgomery, G. Historia öfver kriget mellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809, del 1 och 2, 
Örebro 1842; några andra ögonvittnesskildringar är Ljunggren, C. J. Skildring av krigshändelserna i 
Öster- och Västerbotten 1808—1809, utgiven av Reinh. Hausen, Helsingfors 1903; Bladh, P. J. Minnen 
från finska kriget 1808—09, Stockholm 1849; Kungliga finska artilleriofficerares dagböcker 1808—1809, 
utgivna av Jonas Hedberg, Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS): 434, 
Helsingfors 1969; Brefoch uppteckningar från kriget i Finland 1808—1809, utgivna av Reinh. Hausen, 
SLS: CXXX, Helsingfors 1916. 
53. Michailovskij-Danilevskij. Beskrifning öjver finska kriget till lands och sjös åren 1808 och 
1809, Tavastehus 1850; von Suchtelen, Paul. Kriget emellan Sverige och Ryssland Åren 1808 
och 1809, Stockholm 1835. 
54. Generalstaben, Sveriges krig åren 1808-1809, 9 band med kartor, Stockholm 1890-1922. 
55. Allmänna äldre översiktsarbeten: Björlin, Gustaf. Finska kriget 1808 och 1809, Stockholm 1883; 
Danielsson-Kalmari, J. R. Finska kriget och Finlands krigare, Helsingfors 1897; Nordensvan, C. O. 
Finska kriget 1808-09, Stockholm 1898; Schulman, H. Striden om Finland 1808—1809, Borgå 1909. 
56. Politiken före 1805 se bland annat Johnson, Seved. Sverige och stormakterna J&W—1804, Lund 
1957. Angående Tilsitöverenskommelsen och dess konsekvenser se Grade, Anders. Sverige och Ttl-
sit-alliansen (1807—1810), Lund 1913; Trulsson, Sven G. British and Swedish Policies and Strategis in 
the Baltic after the Peace of Tilsit in 1807, Lund 1976. 
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get har satts i samband med händelserna i mars 1809 eftersom missnöjet med 

Gustav IV Adolfs utrikespolitik i allmänhet, och skötseln av kriget i Finland i 

synnerhet, har framförts som de främsta direkta orsakerna till kuppen. Debatten 

kring Gustav IV Adolfs utrikespolitik och synen på kungen i allmänhet tangerar 

frågor som rör den svenska krigsledningen och krigsansträngningarna. Kungens 

utrikespolitik, ledningen av kriget i Finland och hans person i största allmänhet 

kom direkt efter kriget, och under i princip hela återstoden av 1800-talet, att vara 

föremål för stark kritik. Under 1900-talet började den överdrivna bilden av den 

vansinnige monarken, som utan överblick och politisk insikt lät sina känslor 

styra Sveriges utrikespolitiska agerande, att kraftigt ifrågasättas av flera historiker. 

Den främste representanten för det nya synsättet var Sam Clason som i sina 

arbeten försökte rehabilitera Gustav IV Adolf.57 Den som på allvar återigen 

omvärderade synen på perioden och Gustav IV Adolf var Sten Carlsson. Frågan 

om Sveriges resurser och statsfinansiella situation krigsåren 1808—09 har stått i 

centrum för dennes forskning. Med Carlsson intog forskningen återigen en mer 

negativ inställning till kungen. Nederlaget i kriget lastas inte enbart kungen, 

men krigets utbrott var en konsekvens av en oklok politik för vilken kungen var 
CO 

ansvarig. Fler forskare bidrog till en fördjupad kunskap om förhållandena som 

ytterligare nyanserade bilden. Gunnar Samuelssons studie av lantvärnets till

komst och öden är ett av de mer betydelsefulla bidragen tillsammans med Sture 

Wallers stora arbete om Georg Carl von Döbeln som tar upp viktiga delar av 

Finska krigets skeenden. ^ Den finska forskningen har i större utsträckning 

inriktats mot den ryska erövringen och pacificeringen av Finland. Storpolitiken 

5 7. Under 1800-talet framställdes Gustav IV Adolf mycket negativt i den officiella och halvofficiella 
historieskrivningen. Detta är särskilt tydligt i Granberg, P A. Historisk tafla af f.d. konung GustafTV 
Adolfi sednaste regeringsår. Clason har försvarat Gustav IV Adolf. Se Clason, Sam. Gustaf TVAdolf 
och den europeiska krisen under Napoleon, Stockholm 1913 och "Gustaf IV Adolf och general 
Moore" i HT 1912. Se även Lönnroth, Erik. "Fänrik Ståls Sverige" i Tidens flykt, Lund 1999, s 273. 
58. Carlsson lägger mer ansvaret för krisen i riksstyrelsen under hösten 1808 och våren 1809 på 
ämbetsmännen som till varje pris ville förhindra att ett nytt fälttåg sattes igång 1809. Trots detta 
kommer vi enligt Carlsson inte förbi det faktum att Gustav IV Adolfs aversion mot Napoleon var 
en hörnsten i hans utrikespolitiska system med katastrofala följder. Se framförallt Carlsson, Sten. 
Gustav TVAdolfi fall. Krisen i riksstyrelsen, konspirationerna och statsvälvningen 1807—1809, Lund 
1944, bland annat slutord s. 39if. En studie av eventuell obstruktion under kriget se Hemström, 
Mats. Ett förlorat krig och en förlorad kung — en studie av den svenska resursmobiliseringen under 
1808—1809 &rs krig, opublicerad D-uppsats, Uppsala universitet, Historiska institutionen 2000. 
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och särskilt då den ryska utrikespolitiken under Alexander I har främst under

sökts av U. L. Lehtonen, E. K. Osmonsalo och C. M. Schybergson som blottläg

ger det politiska spelet före krigsutbrottet. Kriget 1808-09 sätts in i ett 

storpolitiskt sammanhang där Rysslands förhållande till Frankrike betonasi0 

Finska kriget 1808-09 var ett militärt nederlag med stora konsekvenser vilket 

av naturliga skäl har föranlett en livlig diskussion av krigföringen under kriget. 

Vissa problem har mer än andra stått i rampljuset. Diskussionerna har framfö

rallt rört den snabba svenska reträtten till Uleåborg, Sveaborgs kapitulation, den 

svenska vår- och sommaroffensivens misslyckande och det antiklimax som expe

ditionen till Västerbotten 1809 innebar. Samtidigt har andra enskilda händelser 

som Kalixkapitulationen och landstigningsoperationerna mot den finska väst

kusten under 1808 lyfts fram.61 Alla dessa enskilda mer avgränsade problem går 

att koppla till mer allmänna grundläggande frågeställningar om krigsledning, 

krigsplanering och krigföringens förutsättningar. 

I den tidigare forskningen har Finland och Västerbotten allmänt karaktärise

rats som svårbemästrade områden ur underhållssynpunkt. De yttre förhållan

dena som klimat och kommunikationer finns med i de allra flesta arbeten kring 

kriget. En allmän bild av de yttre svårigheterna ges med andra ord i den tidigare 

forskningen. Problemet, eller snarare bristen, är att det aldrig handlar om mer än 

59. Angående von Döbeln se Waller, Sture. Georg Carl von Döbeln. Studier i Sveriges militäriska och 
politiska historia 1808—181$, Lund 1947 och Söderhjelm, Alma. Georg Carl von Döbeln, Stockholm 
1937, men även en senare biografi Kummel, Bengt. Georg Carl von Döbeln 1758—1820. Liv och 
känsla, Vasa 1998. Den militära sjukvårdens miserabla tillstånd och särskilt i samband med lantvär
net se Samuelsson, Gunnar. Lantvärnet 1808—1809, Uppsala 1944. Se även Norman, Hans. "Närk-
ingarna under Napoleonkrigen. Örebro läns militära förband under brytningsskedet 1805-1814" i 
Närkingar i krig och fred, Närkes militärhistoria I, Örebro 1989 och Hårdstedt, Martin. "Lantvär
net vid Stockholmseskadern 1808 - en meningslös katastrof?" i Norman, Hans. (red) Skärgårdsflot
tan, Lund 2000. 
60. Författaren behärskar inte finska utan har när det gäller den finskspråkiga litteraturen varit 
beroende av andrahandsuppgifter. Schybergson fäster särskilt uppmärksamheten på de franska 
påtryckningarna. Beslutet att behålla Finland fattades enligt Osmonsalo beroende på de franska 
framgångarna i Spanien vid samma tid och det faktum att Ryssland hade svårt att expandera på 
Balkan bundna av Tilsitöverenskommelsen. Schybergson, C. M. Från Tilsit till Sveaborgs kapitula
tion, Åbo 1929; Lehtonen, U. L. Tilsitistä Haminaan. Tutkimus Akksanteri I:n ulkopolotiikasta 
mikäli siitä onjohtunut Suomen valloitus (Från Tilsit till Fredrikshamn. En studie över Alexander I:s 
utrikespolitik till den del den låg till grundför erövringen av Finland) osa 1. Tilsitin politikka (Tilsit-
politikeri), Porvoo 1908; Osmonsalo, E. K. Suomen valloitus 1808 (Erövringen av Finland), Porvoo 
1947. En god sammanfattning av den ryska arméns erövring av Finland 1808 återfinns i Luntinen, 
Perni. The Imperial Russian army and Navy in Finland 1808—1918, Helsinki 1997. 
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ett konstaterande. Ingen har på ett grundläggande sätt försökt analysera varför de 

yttre förhållandena verkligen påverkade krigföringen. Sjukvården och den stora 

dödligheten är däremot en faktor som har lyfts fram i den tidigare forskningen. 

Det beror i stor utsträckning på lantvärnets tragiska öden.62 Det största intresset 

när det gäller krigföringen har trots detta främst riktats mot problem av krigstek

nisk eller politisk art. 

Skribenterna i generalstabsverket var främst intresserade av att undersöka kri

get ur det krigshistoriska perspektivet. Arbetet har en klar slagsida åt beskriv

ningar i operativt hänseende. Dokumentationen är omfattande, men analyserna 

svagare. Den viktigaste faktorn var Sveaborg och fästningens kapitulation efter

som den ursprungliga krigsplanen byggde på fästningen och möjligheterna att 

använda denna som brohuvud.6^ Det handlar för skribenterna i generalstabsver

ket i stor utsträckning om att diskutera den rörliga krigföringens utfall och möj

ligheter. På så sätt är arbetet en typisk fallstudie utförd av militärer styrd av klara 

nyttoaspekter. Arbetet representerar en omfattande grundforskning, inför vilken 

var och en måste häpna, men som ett resultat av generalstabsverkets inriktning 

och syfte faller många viktiga aspekter helt bort eller lyfts åtminstone fram 

mycket sparsamt. Eirik Hornborg har pekat på att de psykologiska faktorerna till 

stor del saknas.6^ Underhållsproblematiken behandlas visserligen, men dess verk

liga inverkan på kriget och de förklaringar som en vidare analys skulle kunna 

61. Angående Sveaborgs kapitulation är Odelberg, Wilhelm. Viceamiral Carl Olof Cronstedt, Hels
ingfors 1954 och Sveaborgs gåta, Malmö 1958 grundläggande. Angående försvarets förutsättningar se 
Generalstaben del II och vad gäller artilleriet Clacson, Sten/Grenader, Gunnar. "Sveaborgs artilleri 
1808", Meddelanden $.2 Armémuseum Årsbok 1992. Ratanexpeditionen har behandlats i en rad 
skrifter och debattliknande inlägg. Grunderna ges i Generalstaben del IX. Två senare bidrag är 
Wallström, Erik. "Landstigningsoperationen i Västerbotten 1809 - en krigsinsats som väcker 
många frågor" i Hårdstedt, Martin/Backman, Göran. Krig kring Kvarken, Oravais 1999 och Kandi-
maa, Christopher. "Expeditionen till Västerbotten 1809. Ett exempel på logistikens betydelse" i 
Norman , Hans. Skärgårdsflottan, Lund 2000. Landstigningsförsöken mot den finska kusten se 
Norman, Hans. "Skärgårdsflottan och de svenska landstigningsföretagen mot finska kusten 1808" i 
Hårdstedt, Martin/Backman, Göran, Krig kring Kvarken  ̂ Oravais 1999. 
62. Om sjukvården i allmänhet se Linden, K. E. Sjukvård och läkare under kriget 1808-1809> SLS 
LXXXV, Helsingfors 1908. Om lantvärnet och sjukdomarna se ovan refererade arbeten av främst 
Samuelsson men även Norman 1989 och Hårdstedt 2000. 
63. Jämför Lönnroth, s 273 f. 
64. Hornborg, Eirik. När rikets sprängdes, Helsingfors 1955, s. 6. 
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leda till undviks. Det är först och främst ledningen och bristerna i organisationen 

i allmänhet som är föremål för klander och diskussion. Det behöver knappast 

nämnas att något större intresse för det civila samhället och dess roll inte syssel

sätter generalstabsverkets författare. 

Befälhavaren i Finland under de viktigaste skeendena i kriget, Klingspor, har 

stått i centrum för många diskussioner. I generalstabsverket försöker man för

klara varför han till synes utan verkliga skäl underlät att följa upp sina taktiska 

segrar eller utnyttja på annat sätt gynnsamma tillfällen att vinna större fram

gångar. Detta gäller särskilt under sommarfälttåget i Finland 1808 då den svenska 

armén nådde ned till de södra delarna av Österbotten.6*5 I en sällan refererad, 

men trots detta mycket värdefull artikel, argumenterar S. Jahnukainen för att 

den Klingsporska krigföringen helt var bunden av underhållet och att hela tiden 

se till att magasinen innehöll tillräckliga mängder förnödenheter. Detta krav 

kom helt att styra krigföringen menar Jahnukainen.66 Magasineringssystemets 

hämmande effekter har också uppmärksammats av Waller som har undersökt 

den svenska reträtten till Uleåborg i krigets inledning.67 

I den tidigare forskningen kring Finska kriget representerar generalstabsver

ket den mer Clausewitska hållningen, medan Jahnukainen skulle kunna sägas ha 

en grundsyn som mer ansluter till van Crevelds strukturella linje eftersom han så 

starkt betonar magasinssystemets hämmande effekter. Samtidigt ger Jahnukai

nen befälhavaren vid huvudarmén, Klingspor, och vid 5:e brigaden, Johan 

August Sandels, i Savolax ett stort inflytande över hur krigföringen bedrevs.68 

Hans uppfattning är på så sätt att betrakta som en medelväg. Synen på Gustav 

IV Adolf som krigsledare, vid sidan om det utrikespolitiska spelet, är central och 

kan direkt kopplas till underhållsproblematiken och krigets regionala och lokala 

förutsättningar. Kungens kompetens i största allmänhet har ifrågasatts. Lite mer 

konkret har frågan i stor utsträckning handlat om huruvida det var rätt att satsa 

på mindre landstigningar på den finska kusten, och därigenom understödja en 

finsk folkresning, istället för att kraftigt förstärka Klingspors huvudarmé. Horn

65. Generalstaben III, s. 136. 
66. Jahnukainen, S. "Magasinsystemets inverkan på Klingspors krigföring i Finska kriget 1808-
1809" i Sotamuseo del IV1951, Helsingfors 1951, s i24f. 
67. Waller, Sture. "Finska arméns reträtt från Tavastehus till Österbotten våren i8o8w, Scandio, 
1948-49, s. 65. 
68. Detta framkommer särskilt när han behandlar Sandels krigföring i Savolax. Jahnukainen, s. 
132. 
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borg är strängare i sin kritik och menar att kungens plan, att satsa på landstig-

ningar, var huvudlös och att det självklara valet skulle ha varit att förstärka 

huvudarmén i norr. 69 Till denna diskussion hör också kritiken mot den svenska 

ledningen att man inte bedrev en intensivare och mer systematisk krigföring mot 

de ryska underhallslinjerna — vilket bland annat Sandels i viss utsträckning lyck

ades med i Savolax. Detta för in underhållet som en nyckel i hela krigets utgång 

och frågan ställs i den tidigare forskningen, även i generalstabsverket, om inte en 

annan inriktning av den svenska krigföringen kunde ha vänt kriget till svensk 

fördel/0 

Expeditionen till Västerbotten i augusti 1809 är visserligen ett begränsat pro

blem, men har nyligen behandlats ur ett nytt perspektiv. Traditionellt har miss

lyckandet i Västerbotten i augusti 1809 setts som en fråga om bristande ledarskap 

pa olika nivåer. Christopher Kandimaa pekar på logistikens betydelse under hela 

operationen/1 På samma sätt har transportproblematiken lyft fram i denna nya 

forskning. En undersökning av landtransporterna i Ångermanland under kriget 

1808—09 visar hur intimt förknippade de militära förflyttningarna var med det 

civila samhället/2 

Historievetenskapliga undersökningar av det civila samhällets roll under kri

get och dess koppling till krigföringen är mycket få - särskilt inom den svenska 

forskningen. Ett av de få verkliga bidragen är Tom Ericssons samlade bild av kri

gets demografiska och sociala konsekvenser för civilbefolkningen i Väster

botten/3 

69. Generalstaben III, s 149 f; Hornborg, s.6,112. 
70. Hornborg, s. 36. 
71. Kandimaa, s. 221-37. 
72. Hårdstedt, Martin. "Durchmarscher och kronoskjuts. Lokalbefolkningen och de militära 
transportproblemen under kriget 1808-09" i Militärhistorisk Tidskrift (MHT), Stockholm 1995. 
73. Ericsson, Tom. War and Locai Society — Social and Demographie Changes in Northern Swe-
den after the War between Sweden and Russia" i Between the Imperial Eagles. Sivedens Armed Forces 
during the Revolutionary and the Napoleonic Wars 1780-1820, Meddelande 58-59 Armemuseum Års
bok 1998-1999, Stockholm 2000, 337-47. De bästa befindiga framställningarna kring förhålland
ena i Västerbotten i övrigt är Stormyr, Harald. Övre Norrlands historia, Umeå 1974 och på 
sockenniva Fahlgren, K. Skellefteå sockens historia, del 1:2, Uppsala 1956. En mer översikdig diskus
sion kring krigsårens konsekvenser och det norrländska samhället i början av 1800-talet se Ericsson, 
Tom och Harnesk, Börje. Präster, predikare och profeter. Läseriet i övre Norrland 1800—1850, Gideå 
1994, s. 37-50. Några äldre arbeten se Quennerstedt, Axel. I Tornea och Umeå 1808-1809> del 1 och 
2, Lund 1901; Regnér, P B. Kriget och tillståndet i Vesterbotten i8op, Stockholm 1891. 
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De största bidragen återfinns trots allt inom den finska forskningen kring den 

ryska ockupationen och pacificeringen av Finland. L G von Bonsdorffs avhand

ling står i detta sammanhang ensam i ett mycket viktigt hänseende. Den behand

lar kriget på den regionala nivån och ger kunskaper om det konkreta ryska 

utnyttjandet av de nyligen ockuperade delarna av Finland när det gäller skjuts, 

inkvartering, leveranser och så vidare. På så sätt skulle von BonsdorfFs arbete 

även kunna ses som ett av de få försöken att öka förståelsen för hur kriget funge

rade. Undersökningen rör dock bara de södra delarna av Finland. Henry 

Nygårds studie av skadeståndsanspråken hos allmogen i Österbotten komplette

rar von BonsdorfFs forskning när det gäller delar av Österbotten 74 I pacifice-

ringsprocessen spelade tro- och huldhetseden en viktig roll. Detta har 

uppmärksammats av von BonsdorfF och andra forskare — bland annat Osmon-

salo. Om tro- och huldhetsedens svärande i Finland under 1808 finns olika åsik

ter. Matti Klinge menar att edsavläggelsen skedde utan problem. Nils Erik 

Villstrands studie av edsavläggelsen i Vasa län ger dock vid handen att stora delar 

av den finska befolkningen tillsammans med ämbetsmän, prästerskap och bor

gare obstruerade in i det sista. Det handlade enligt Villstrand knappast om ett 

problemfritt genomförande.75 Villstrands och Nygårds studier uppmärksammar 

på samma gång det lokala civila samhällets aktörer. Detta tangerar också frå

gorna kring stämningarna i Finland och Sverige före krigsutbrottet och lokalbe

folkningens agerande. En särskild företeelse under kriget var den finska 

allmogens bondekrigföring. Den som främst har uppmärksammat detta är 

Anders Persson.76 Intrycket är sammanfattningsvis att de finska resningarna 

bland annat i Sydösterbotten och Karelen aldrig fick den omfattning som 

åtminstone den svenska krigsledningen hade hoppats på. De innebar periodvis 

ett stort problem för den ryska armén, men kom aldrig att få någon krigsavgö

rande betydelse.77 

74. von BonsdorfF, L. G. Den ryska pacificeringen av Finland 1808—09, Helsingfors 1929; Nygård, 
Henry. "Ett efterspel — Skadeståndsanspråken på den ryska armén år 1808. Några exempel från 
Österbotten" i Hårdstedt, Martin/Backman, Göran (red). Krig kringKvarken, Oravais 1999, s 3436 
75. Se bland annat Klinge, Matti. Kejsartiden, Finlands historia 3, Helsingfors 1996, s 16; 
Villstrand, Nils Erik. "Från konungens undersåtar till kejsarens. Den ryska tro- och huldhetseden i 
Vasa län 1808" i Hårdstedt, Martin/Backman, Göran (red). Krig kring Kvarken, Oravais 1999, s 
3°9* 
76. BonsdorfF, Carl von. Opinioner och stämningar i Finland 1808—1814, Helsingfors 1918; Bonde
kriget har fått en populärhistorisk behandling i Persson, Anders. 1808 Gerillakriget i Finland'9 

Stockholm 1986. 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förutsättningar 

för att underhalla en armé och föra krig i de norra delarna av Sverige och Finland 

1808-09. Problemet kan brytas ned i tre huvudsakliga problemområden som 

skall behandlas för att besvara avhandlingens huvudfråga. Inom varje problem

område ställs ett antal delfrågor: 

1) krigsområdets resurser, krigsplaner och underhållsorganisation: 

Några av krigets ramar sattes av krigsområdet, krigsplanerna och under

hållsorganisationen. Vad karaktäriserade krigsområdet i de norra delarna av 

Sverige och Finland? Vilka krigsplaner, underhållsplaner och krigsmål fanns 

på rysk och svensk sida vid krigsutbrottet 1808? Hur såg den ryska och sven

ska underhållsorganisationen ut? 

2) den militära underhållsproblematiken: 

I den tidigare forskningen ges de lokala resurserna olika stor betydelse till stor 

del beroende på metodval. Lindegrens systematisering av underhållsproblem

atiken föranleder en bred undersökning av underhållssystemens praktik uti

från kategorierna försörjningskapacitet, kostnader och transporter och för att 

pröva de lokala resursernas betydelse i förhållande till införsel utifrån. 

Konkret prövas van Crevelds tes om att ända upp till 90 procent av det en 

arme behövde — i vikt raknat — kom från närområdet. Hur organiserades de 

svenska och ryska underhållssystemen under Finska kriget 1808-09? Vad 

dominerade underhållet: lokala resurser eller införsel utifrån? Hur kom man 

at de lokala resurserna? Vilken betydelse hade land- och sjötransporterna res

pektive pengar? Underhållet kan utifrån Clausewitz ses som en betydelsefull 

friktion i samband med krigföringen under Finska kriget 1808—09. Det finns 

olika principiella förhållningssätt till underhållets inverkan på krigföringen, 

vilket i fallet Finska kriget 1808—09 bland annat anknyter till den konkreta 

77. Särskilt under våren 1808 hade ryssarna problem med bondemotståndet i Sydösterbotten, som 
direkt påverkade ryssarnas underhåll. De ryska trupperna tvingades till reträtt under våren bland 
annat därför att underhållstransporterna stördes av böndernas motstånd. Även i Savolax och 
Karelen bidrog bönderna till den svenska krigföringen. Se bland annat för exempel på detta Gener
alstaben III, s.163; Hornborg, s. 102—03. Även ovan refererat arbete av Persson . 
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frågan kring Klingspors ledning, särskilt under sommaren 1808. Hur väl 

fungerade underhållssystemen i praktiken och vilka orsaker fanns till misslyc

kande respektive framgång? I vilken utsträckning går det att koppla underhål

let till det svenska nederlaget i kriget? 

3) det civila samhällets roll som resurs i det militära underhållssystemet: 

Tre delar av det civila samhället undersöks: den lokala civilförvaltningen, 

borgarna och bönderna. Det är uttryckligen det civila samhällets roll som 

resurs som står i centrum - inte krigets konsekvenser. Frågan är därför: hur 

användes det civila samhället av den svenska och ryska armén med avseende 

på förnödenheter och transporter? Det civila samhället ses i detta samman

hang som en aktör: Hur reagerade och agerade det civila samhället inför 

krigets krav? Vilket var förhållandet till svensk och rysk överhet (eller den 

svenska och ryska armén)? 

Så ser avhandlingens huvudlinjer ut. I de enskilda kapitlen görs en mer omfat

tande anknytning till utgångspunkterna, relevant tidigare forskning samt en 

utveckling och precisering av frågeställningarna. 

Källmaterial och metod 

Här följer en allmän presentation av källmaterialet varvid de generella källkri

tiska problemen också annonseras. En vidare och mer detaljerad värdering och 

diskussion kring källmaterial och metodval kommer sedan att ske där det är 

befogat i avhandlingens empiriska kapitel. 

Källmaterialet kan huvudsakligen indelas i militära och civila källor. Det 

militära källmaterialet härrör från den svenska och ryska krigsmaktens verksam

het på olika nivåer under kriget. När det gäller den svenska armén är det källma

terial som efterlämnats av Finska armén och Norra armén, och inte minst 

generalkrigskommissariaten vid dessa arméer, mest centralt. Källmaterialet 

utgörs dels av rapporter, skrivelser, order och brev till och från olika instanser 

inom och utanför arméerna och generalkrigskommissariatet, dels av ett digert 

räkenskapsmaterial, både allmänna krigsräkenskaper och magasinsräkenskaper, 

som kan kompletteras med olika typer av förslag och förteckningar över arméns 
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numerär, böndernas fordringar på svenska och ryska kronan och certepartier/8 

Alla dessa handlingar återfinns på Krigsarkivet i den för avhandlingen centrala 

källserien Krigshandlingar 1808-09• Den centrala underhållsförvaltningen har 

också efterlämnat ett omfattande källmaterial som domineras av räkenskaper till

sammans med certepartier och magasinsförslag. Även detta material finns samlat 

på Krigsarkivet i källserien Krigsdepartementet och krigsförvaltningen. Vid sidan 

om dessa betydelsefulla källserier finns mindre samlingar som regementsarkiv, 

ämnessamlingar och olika ämbetsverks skrivelser till Kungl. Maj:t. 

När det gäller den ryska armén är källunderlaget för denna avhandling 

väsentligt sämre. Delar av korrespondensen inom den ryska armén och även 

mellan den centrala krigsledningen i St Petersburg och armén i Finland finns 

samlade i en avskriftssamling i ovan nämnde källserie Krigshandlingar 1808—09• 

Denna avskriftssamling är tillkommen kring sekelskiftet 1900 i samband med 

generalstabens arbete med Sveriges krig åren 1808-1809. Avskrifterna härrör från 

ryska arkiv i St Petersburg före revolutionen 1917. Det går att ifrågasätta hur 

urvalet har skett, med det är omöjligt att kontrollera utan att se källmaterialet på 

plats i ryska arkiv. Materialet har använts av författarna till generalstabsverket. 

Något räkenskapsmaterial liknande det som använts för undersökningen av den 

svenska arméns underhåll har inte funnits tillgängligt vad gäller den ryska 

armén.^ Detta innebär naturligtvis att studien av den ryska arméns underhåll är 

sämre underbyggd och att komparationer med det svenska underhållet haltar 

lite. Detta till trots ger det tillgängliga ryska källmaterialet tillsammans med 

andra källor nya kunskaper om den ryska arméns försörjning. Det måste anses ha 

tillräckligt värde för att motivera att undersökningen genomförs och presenteras. 

De civila källorna utgörs till största del av den regionala och lokala civilförvalt

ningens olika arkiv: länsarkiv, kronofogdearkiv, länsmansarkiv, magistrat och 

rådhusrätter.80 Framförallt är det utgående och inkommande skrivelser till de 

olika instanserna i den lokala civilförvaltningen som har använts, men även man

talslängder och räkenskaper har kommit till användning tillsammans med vissa 

delar av det judiciella materialet i form av krigsskadeprotokoll. Vad gäller det 

78. Certepartier = kontrakt för sjötransporter. 
79. Det har inte gått att få klarhet i vilken typ av material som finns bevarat och var det exakt 
finns. Placeringen idag är i Moskva. Det bör finnas källor bevarade från Buxhoevdens krigsarkiv -
civilkansliet finns vid finska riksarkivet i Helsingfors. 
80. Kan även benämnas rådstugurätt eller rådsturätt. Detta gäller särskilt finlandssvenska förhål
landen. 
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centrala civila källmaterialet är det främst skrivelser till Kungl. Maj:t och länsrä

kenskaperna som varit intressanta. För förhållandena i Finland under den ryska 

ockupationen måste Buxhoevdens civilkanslis arkiv för år 1808 framhållas. Här 

återfinns bland annat korrespondens mellan den ryske befälhavaren i Finland 

och de olika landshövdingarna i Finland tillsammans med ett omfattande skade

ståndsmaterial.81 

Om de militära källorna kan man generellt säga att källäget är mycket bra. 

Naturligtvis finns det brister, som kommer att diskuteras nedan, men det går 

inte att komma ifrån att Finska kriget 1808-09 är det mest väldokumenterade 

krig Sverige deltagit i. Trots krigets katastrofala utgång och det kaos som period

vis måste ha rått, är det förvånande att så stor del av förvaltningen uppenbarligen 

in i minsta detalj har fungerat. Krigsräkenskaperna är förvånansvärt kompletta. 

Den allvarligaste bristen är att durchtågsräkenskaperna för Västerbottens län och 

Finland under krigsåren inte har gått att återfinna. Detta är naturligtvis ett stort 

problem som tyvärr kastar sin skugga över undersökningen av de svenska land-
82 transporterna. 

När det gäller det civila källmaterialet måste först och främst konstateras att 

Västerbottens- och Vasa läns länsarkiv - landskontor och länskansli - under 

1800-talets gång blivit lågornas rov tillsammans med Umeå och Vasa stadsarkiv. 

Uleåborgs- och Västernorrlands läns arkiv finns däremot bevarade. För de lägre 

nivåerna varierar förekomsten ganska mycket, men i alla län finns några krono

fogdearkiv och länsmansarkiv bevarade. Detsamma gäller för magistraten och 

rådsturätterna i de bottniska städerna. För Västerbottens del har det varit möjligt 

att i Krigsarkivets "sump" återfinna en del av Tredje fögderiets arkiv under den 

ryska ockupationen av fögderiet under våren-sommaren 1809.83 

81. Med några mindre undantag finns denna korrespondens tryckt i Handlingar rörande förvalt
ningen i Finland 1808 (HFF), del 1, 2:1, 2:2, Helsingfors 1893. 
82. Länsarkivet för Västerbottens län brann 1888 och då även durchtågsräkenskaperna. Den dub
lett som skulle kunna finnas på Krigsarkivet rapporteras i förteckning (Durchtågsräkenskaper, 
förteckning 236) som försvunna första gången 1940. Den alternativa placeringen skulle vara i 
källserien Krigshandlingar 1808—09, men där finns inte ens någon lucka, vilket tyder på att förlusten 
måste ha skett innan denna källserie omordnades. Durchtågsräkenskaper för Finland har inte åter
funnits i länsarkiven eller på de centrala arkiven i Helsingfors och Stockholm. 
83. Detta hade inte varit möjligt utan den ovärderliga hjälp jag fått av Krigsarkivets personal. I 
"Sumpen" samlas osorterat material, dubletter och sådant som inte direkt kan placeras i väntan på 
insortering för mer permanent förvaring. 
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Den tidigare forskningen bygger nästan uteslutande på kvalitativt källmate

rial - främst order- och brevväxling mellan olika militära befattningshavare. 

Undersökningen av den svenska arméns underhåll bygger i denna avhandling 

dessutom på en kvantitativ studie utifrån krigs- och magasinsräkenskaper. De 

militära räkenskaper som finns bevarade från krigsåren 1808-09 utgörs av en 

huvudserie krigsräkenskaper och enskilda serier för proviant, furage, inventarier 

och sjukvård. I denna undersökning har krigsräkenskaperna samt proviant- och 

furageräkenskaperna använts. Krigsräkenskaperna är en sammanställning av alla 

utgifter och inkomster vid generalskrigskommissariatet medan proviant- och 

furageräkenskaperna skiljer sig från krigsräkenskaperna, dels genom att vara upp

ställda efter kvantiteter, inte kostnader, dels genom att de har förts lokalt vid res

pektive magasin. Till varje serie räkenskaper finns en huvudbok samt ett stort 

antal verifikationsband.84 

Huvudböckerna ger en god inblick i kostnaderna och upphandlingen av för

nödenheter, men även befraktning, målning av mjöl, brödbakning, skjutskostna

der går att undersöka. Källmaterialet ger kunskaper om kostnader, kvantiteter, 

uppköpare och leverantör. Genom verifikaten kommer en forskare på ett unikt 

sätt at enskilda individer. Den svenska arméns sjötransporter, vilka kommer att 

bli föremål för en egen studie, grundar sig på de uppgifter som ges i räkenskaps

materialet. Detta har sedan kompletterats med andra typer av källor bland annat 

certepartier. 

Det största källkritiska problemet förenade med räkenskaperna är att krigsrä

kenskaperna och magasinsräkenskaperna inte alltid stämmer för de olika magasi

nen. Verifikaten ha därför jämförts i de båda serierna för att eliminera 

dubbelregistreringar. I de fall då det ändå inte har gått att klarlägga skillnaderna 

har störst tillit satts till magasinsräkenskaperna, eftersom de har tillkommit 

lokalt. Hur som helst kommer inte skillnaderna att i någon nämnvärd utsträck

ning påverka slutresultatet. 

84. Eftersom räkenskaper från både Finska arméns generalkrigskommissariat och Norra arméns 
generalkrigskommissariat har använts handlar det huvudsakligen om sex serier huvudböcker med 
verifikat (Krigsräkenskaper, provianträkenskaper och furageräkenskaper) som har bearbetats. 
Egendigen tio då krigsräkenskaperna för Finska armén är uppdelade i tre serier (1808-09,l8l0> 
1810-11) och Norra arméns krigsräkenskaper i tre serier (1809,1810—11,1811). 
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Den tredelade systematisering av underhållsproblematiken -försörjningskapa-

citety kostnader, transporter - leder till att mätmetoderna måste utformas på olika 

sätt. I det första fallet står hur många soldater och hästar som kan försörjas i cen

trum. Till exempel kan det röra sig om att fastställa hur många manskapsportio

ner bröd krävs under en viss tid för att livnära en viss styrka? Beräkningar bör 

därför göras i form av portioner och rationer - det vill säga det dagliga behovet -

för att olika typer av varor skall kunna jämföras. Åtminstone bör behovet och 

tillgången jämföras för att kvantiteterna skall få en innebörd. I det andra fallet är 

det kostnaden i pengar som får störst betydelse. Det vill säga hur mycket mat 

kan man få för ett visst pris och varifrån pengarna kommer. I det tredje fallet är 

vikten på livsmedlet mest intressant. Oavsett om det är bröd, hö eller brännvin 

skall det transporteras. Med hjälp av vikten går det att beräkna hur många fartyg, 

vagnar eller slädar som behövdes.8^ För att rätt kunna undersöka om en armés 

försörjning bygger på lokala resurser eller införsel utifrån måste alla aspekter så 

långt det är möjligt undersökas. 

En stor mängd rapporter och brev har utnyttjats. Dessa ger en bild av händel

seförlopp och förhållanden under kriget som inte alltid är helt oproblematisk ur 

källkritisk synvinkel. Det gäller särskilt de svenska och ryska befälhavarnas rap

porter. De farhågor som finns angående detta material gäller för övrigt allt rap

portmaterial. Generalkrigskommissariatets personal kunde ha intresse av att 

överdriva problemen för att lättare få resurser som skulle underlätta deras arbete. 

Det finns en möjlighet att befälhavarna överdrev problemen för att skyla över sin 

egen oförmåga och förklara varför operationerna inte framskred som den högsta 

krigsledningen ville. Det kan också tänkas att man hade andra skäl att fördröja 

operationerna. Bland annat vet vi att de ryska befälhavarna i Finland, efter det 

att den svenska armén tvingats in i Västerbotten, mycket ogärna fortsatte offensi

ven. Orsaken var politiska skäl tillsammans med rädslan för att väl vara över i 

Västerbotten kunna bli ställd utan underhåll på grund av de utdragna under

hållslinjerna. Ett annat skäl att medvetet överdriva problemen kunde ha varit att 

framgångar under svåra yttre omständigheter framstod som en större bragd än 

samma prestation under goda förhållanden. Det fanns under krigets olika skeen

den goda motiv för att överdriva svårigheterna. 

85. Lindegren 2000b, s. 5076 
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Vid sidan om dessa eventuellt medvetet tendentiösa inslagen i rapporteringen 

kommer frågan om befälhavarnas möjlighet att ge riktig information. Kunde de 

skaffa sig överblick och kunskaper om förhållanden långt ifrån högkvarteret vid 

de olika och väl spridda brigaderna eller divisionerna? Hur lång tid hann gå 

innan informationen nådde befälhavaren? Har rapporteringen skett muntligt 

eller skriftligt direkt till befälhavaren eller via olika andra personer? Frågan om 

närhet i tid och rum är central för vår bedömning av rapporteringens tillförlitlig

het. 

Insikten om att det civila samhället inte var en enda homogen enhet är själv

klar men ändå helt avgörande. Det civila samhället bestod av ett antal aktörer 

som måste urskiljas och undersökas var för sig. Av frågeställningarna har redan 

framgått att det i denna avhandling handlar om tre huvudgrupper: den lokala 

civilförvaltningen, borgerskapet och bönderna. 

I valet av områden för djupare undersökningar har källmaterialet i allra hög

sta grad varit styrande. Det som vid en första anblick förefaller var ett slumpmäs

sigt val är i själva verket de enda till buds stående valen. Källor som på ett 

uttömmande sätt kastar ljus över det lokala civila samhällets involvering i krigs

ansträngningarna är inte heltäckande. Detta hade varit ett uppenbart och avgö

rande problem när det handlat om att studera konsekvenserna för lokalsamhället 

genom en fullständig kartläggning av förhållandena inom vissa utvalda under

sökningsområden. I detta fall rör det sig om att belägga och exemplifiera funk

tionen och kopplingen till det militära underhållet. För de tre undersökningarna 

av det lokala civila samhället begränsar källmaterialet, det stora undersöknings

området till trots, undersökningarnas omfattning. Luleå socken i Västerbotten 

erbjuder på olika sätt möjligheter att studera underhållssystemens funktion både 

när det gäller den svenska och ryska armén. Ett källmaterial som har kommit till 

användning när det gäller bondebefolkningens del i krigsansträngningarna är de 

förteckningar över fordringar för leveranser och skador som upptecknades under 

och efter kriget. Detta källmaterial har uppenbara källkritiska problem. I hur 

stor utsträckning överdrevs fordringarna? En mer ingående diskussion kring 

dessa problem får vänta till de empiriska kapitlen. 
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KAPITEL 1 • KRIGET, UNDERHÅLLET OCH DET CIVILA SAMHÄLLET 

Disposition, avgränsningar och definitioner 

Många avgränsningar är naturliga, andra kräver en precisering. Avhandlingen 

behandlar en kort tidsperiod: början av februari 1808 till september 1809. Att det 

formella krigsutbrottet den 22 februari 1808 inte är hitre gräns beror på att förbe

redelserna i både Ryssland och Finland började tidigare. Att den bortre gränsen 

är september 1809 beror på att kriget ebbade ut i slutet av augusti och att freds

förhandlingarna avslutades den 17 september i Fredrikshamn. De sista ryska 

trupperna överskred trots detta inte den nya gränsen vid Torneå förrän den 11 

november 1809. Expeditionen till Västerbotten 1809, vilken var en isolerad före

teelse ur underhållssynpunkt, liksom demobiliseringsfasen ges ingen uppmärk

samhet i denna avhandling. 

Underhållet kommer att studeras för hela kriget, inriktat på huvudarmén i 

Finland som benämndes Finska armén, och för huvudarmén i norra Sverige 1809 

som benämndes Norra armén. Finska armén kom i januari 1809 att sammanslås 

med Norra fördelningen under namnet Norra armén. Norra fördelningen hade 

stått i Norrland som ett skydd mot norska infall under 1808. Underhållet för 

Norra fördelningen, Södra finska armén, Ålandsfördelningen samt för de tillfäl

ligt sammandragna styrkorna i samband med de landstigningsoperationer som 

genomfördes mot den finska kusten eller expeditionen till Västerbotten i augusti 

1809, kommer inte att studeras i detalj, men likväl hela tiden finnas med. Det är 

underhållet på regional och lokal nivå som står i centrum. De nationella resurs

problemen kommer bara att beröras i de fall de har betydelse för kriget i Finland 

och Västerbotten. 

Geografiskt avgränsas avhandlingens studie av det civila samhället av de tre 

nordliga dåvarande länen: Vasa-, Uleåborgs- och Västerbottens län. Undersök

ningsområdet kan delas in i två huvudsakliga områden: krigs- och underhållsom

rådet. Det förstnämnda har definierats som det område inom vilket de stridande 

arméerna befann sig. Det vill säga den direkta stridszonen. Underhållsområdet är 

det område inom vilket arméerna lokalt samlade resurser. Med avseende på den 

svenska armén blir underhållsområdet helt enkelt det område inom vilket gene-

ralkrigskommissariatet hade magasin - det vill säga Västerbotten och olika stora 

delar av Finland, men beroende på krigsutvecklingen även Västernorrland. I det 

ryska fallet blir det i stor utsträckning Finland under kriget 1808 och efter mars 

1809 även Västerbotten. Införsel utifrån skedde i det svenska fallet från södra 

Sverige, i det ryska ifrån St Petersburgsområdet. 
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Dateringen är i fallet med det ryska materialet dubbel. Skillnaden mellan den 

svenska och ryska kalendern 1808-09 var 12 dagar. I texten anges alla datum 

enligt den svenska kalendern (enligt den nya stilen). I noterna anges, i de fall det 

förekommer, den ryska dateringen (enligt den gamla stilen) inom parentes. Den 

ryske monarken benämns kejsaren i denna avhandling eftersom denna benäm

ning är mest relevant ur ett finskt perspektiv. Ortnamnsbenämningen följer det 

som anges i generalstabsverket och på deras kartor, vilket i princip är de benäm

ningar som används i källmaterialet. 

Avhandlingen kommer att disponeras i enlighet med de problemområden 

och frågeställningar som preciserades ovan. I kapitel 2 sätts underhållsproblema

tiken och Finska kriget in i sitt europeiska sammanhang. Samtidigt ges den his

toriska bakgrunden till krigsutbrottet och krigets händelseförlopp. På detta följer 

sedan sex i huvudsak empiriskt grundade kapitel. Kapitel 3 ägnas krigsområdets 

geografiska och ekonomiska förutsättningar, krigsplanerna och den ryska och 

svenska underhållsorganisationen. I kapitel 4 och 5 undersöks underhållsproble

matiken, först i Finland 1808 och sedan i norra Sverige 1809. I de tre följande 

kapitlen 6-8 undersöks det civila samhällets roll, där den lokala civilförvalt

ningen, städerna och borgerskapet och sludigen bönderna ägnas ett kapitel var. 

Avhandlingen avslutas med en summering och en sammanfattande analys av 

resultaten i kapitel 9. 
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KAPITEL 2 

Finska kriget i det europeiska sammanhanget — 
bakgrund och utblick 

Inledning 

SYFTET MED DETTA KAPITEL ÄR dels att ge den nödvändiga bakgrunden till krigfö

ringen och underhållet vid tiden för Finska kriget 1808-09, dels att ge en kort 

historik över kriget och samtidigt sätta in det i sitt europeiska sammanhang. 

I takt med att de europeiska nationalstaterna började formeras på allvar under 

slutet av 1400-talet och 1500-talet kom även krigföringen att förändras. Det som 

brukar benämnas "den militära revolutionen", som inträffade under perioden 

1560—1660 i Europa, innebar en radikal ökning av krigens omfattning och inten

sitet. Arméerna blev gradvis större och detta ställde större krav på underhållssys

temen. Formerna för att försörja de växande arméerna var inledningsvis mycket 

outvecklade. Plundring var många gånger det enda alternativet. Försöken att 

komma bort från de negativa effekter detta förfaringssätt hade på lokalbefolk

ningen, disciplinen, underhållets effektivitet och i slutändan krigföringen i all

mänhet blev först verkligt framgångsrika under trettioåriga kriget. Grunderna 
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för de underhållssystem som utvecklades under 1600- och 1700-talen och som 

även var basen för underhållet under napoleonkrigen, som är denna avhandlings 

studiefiilt, har sina rötter i det tidiga 1600-talet. Därför är det motiverat att göra 

ett avstamp i den trettioåriga europeiska konflikten 16x8—48. 

Den tidigmoderna arméns underhåll -

plundring och magasinering 

Under de två århundraden som föregick napoleonkrigen genomgick både krigfö

ringen och underhållet olika förändringar. 1600-talets första hälft dominerades 

av trettioåriga kriget. Periodens förhärskande princip var att låta kriget föda sig 

själv genom att överföra krigskostnaderna på det område där armén befann sig. 

Rekryteringen av soldater byggde i stor utsträckning på att olika entreprenörer 

hyrde yrkessoldater - ett system som nådde sin höjdpunkt under trettioåriga kri

get. Inledningsvis fungerade detta inte tillfredsställande då arméernas storlek ofta 

blev större än vad som var möjligt för entreprenörer eller statsledning att för

sörja. Systemet hade uppenbara svagheter och resultatet blev mycket ofta okon

trollerad plundring med svåra konsekvenser för lokalbefolkningen.1 Plundring 

var hur som helst mycket svårt att undvika så länge soldaterna inte fick sin avlö

ning någorlunda regelbundet. Insikten att plundring i längden förstörde möjlig

heterna för en armé att försörja sig, återfinns bland annat hos ledande 

befälhavare som Wallenstein och Gustav II Adolf. Lösningen blev en minskning 

av arméernas numerär till ett antal som var realistiskt att underhålla och samti

digt införa bättre disciplin parallellt med att underhållssystemet förbättrades. 

Pengar och förnödenheter började skaffas genom brandskattning och kontri

butioner. Brandskattningen användes framförallt möt städer och var för det 

mesta en engångsskatt som togs ut mot att staden skonades. Kontributionen 

utvecklades så småningom till att mer eller mindre bli ett allmänt accepterat sätt 

för en armé att försörja sig. Kontributionen var en krigsskatt som togs ut mer 

regelbundet framförallt på fiendigt territorium. De nya mer ordnade sätten att 

utnyttja de lokala resurserna minskade förlusterna genom soldaternas härjningar 

och förbättrade även relationen till de lokala myndigheterna och lokalbefolk

1. Forskningen om trettioåriga kriget är omfattande. Angående konsekvenser för lokalbefolknin
gen se Franz, Günther. "Trettioåriga krigets befolkningshistoriska följder" i Rystad, Göran (red). 
Historia kring trettioåriga kriget, Stockholm 1963. 
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ningen i övrigt. De nya metoderna befriade däremot inte krigföringen från hän

synen till underhållsproblematiken. Krigföringen kom fortsättningsvis att starkt 

styras av underhållets krav eftersom det gällde att befinna sig i områden som 

kunde ge försörjning. Detta ledde arméerna till förflyttningar kors och tvärs för 

att finna förnödenheter. Krigföringen handlade i stor utsträckning om att förvä

gra fienden möjligheten till försörjning. Ibland innebar detta regelrätta härj

ningar för att skapa döda zoner inom vilka det inte gick att försörja en armé. 

Belägringar av städer och fästningar som utgjorde stödjepunkter och underhålls

baser var ett markant inslag i krigföringen. Gjordes försök att bortse från under

hållets betydelse blev resultatet katastrofalt. Ett i allra högsta grad belysande 

exempel är den kejserlige överbefälhavaren Gallas som förlorade sin kejsares 

armé i svält 1635 genom att gå i vinterkvarter i ett område som var utplundrat 

och fattigt.2 

Transporterna utgjorde ett av de verkliga huvudproblemen. Floderna i 

Europa spelade en betydelsefull roll som transportörer och mycket riktigt följde 

en stor del av operationerna under trettioåriga kriget, och även senare, flodsyste

men. I den mån det var möjligt utnyttjades det öppna vattnet. Inte förrän järnvä

gen och det industrialiserade samhällets resurser, fullt ut vid tiden för första 

världskrigets utbrott, fanns tillgängliga gick det att helt underhålla en armé från 

en bas. De lokala resurserna kom att spela en avgörande roll därför att det var 

omöjligt att föra fram allt en armé behövde. Särskilt behovet av foder till en 

armés hästar var mycket problematiskt. En häst inte bara åt tio gånger så mycket 

mat som en soldat i vikt räknat utan foder av olika typer, inte minst hö, var ur 

transportsynpunkt mycket skrymmande. Det krävdes helt enkelt ett alltför stort 

antal vagnar för att forsla fram hö.^ 

2. van Creveld, s. 5-17; Jones, Archer. The Art of War in the Western World, Oxford 1987, s. 214-
220, 252; Parker, s. 64—66; Ekholm, Lars. "Kontributioner och krediter. Svensk krigsfinansiering 
1630-31" i Det kontinentala krigets ekonomi. Studier i krigsfinansiering under svensk stormaktstid, 
Uppsala 1971, s. 145; Anderson, M S. War and Society in Europe of the Old Regime 1618—17891 Kuvaja 
1999, s. 32-33. Angående brandskattning och kontributioner se en bra sammanfattning i Kuvaja 
1999, s. 61-68. 
3. Jämför Kuvaja 1999, s. 47. Problematiken var generell och illustreras för de förhållande som 
rådde under Finska kriget 1808-09 1 tabell 3 i kapitel fyra. 
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Med utgångspunkt från kontributionssystemet, som introducerades på allvar 

under trettioåriga kriget, gick utvecklingen vidare under den andra hälften av 

1600-talet. Rekryteringen av soldater förändrades. Entreprenörernas betydelse 

försvann i stor utsträckning och istället växte nationella arméer fram som var 

rekryterade, avlönade och utrustade även i fredstid - stående arméer. Olika lös

ningar praktiserades i olika länder för att finansiera dessa nya stående arméer. I 

Sverige utvecklades till exempel det ständiga knekthållet och indelningsverket. 

Soldaterna blev en mer dyrbar ägodel för staten att ta vara på. De stora investe

ringar som det innebar att hålla arméer i fredstid krävde i krigstid större omsorg 

för att inte förstöras genom dålig disciplin och deserteringar. Under Frankrikes 

expansiva dagar på 1600-talet påpekade Richelieu redan för Ludvig XIV:s far att 

fler arméer hade gått under på grund av brist på bröd och dålig disciplin än som 

en konsekvens av fiendens ansträngningar.4 Detta ledde till en utveckling även 

av underhållssystemen som i många avseenden leddes av Frankrike. 

För att i någon mån komma förbi behovet av att hela tiden röra sig inom 

områden som kunde försörja en armé, och särskilt lösa försörjningsproblemen då 

armén stod stilla vid till exempel en belägring, började magasinering på allvar att 

användas. Genom att lägga upp förråd i förväg hade en armé förnödenheter att 

starta en kampanj med och även att sända efter armén senare. Detta gav i vissa 

fall en större frihet. Principen var inte ny utan anknöt till den tradition av maga

sinering som redan praktiserats av Alexander den store och romarna. För att 

flytta förnödenheter och då särskilt bröd från bagerier användes transportforor 

som genom någon form av "skytteltrafik" flyttade förnödenheterna framåt. En 

särskilt utpräglad organisation av detta slag brukar tillskrivas Fredrik II:s preus

siska armé och benämnas "femdagarsmarschsystemet". Principen var helt enkelt 

att armén underhölls genom successiv framförsel av proviant, vilket var möjligt 

högst fem dagar från magasinet. Detta begränsade på samma gång arméns rörlig

het. Det är ändå oklart huruvida Fredrik II:s framgångar på slagfältet grundade 

sig på detta system, eller om det överhuvudtaget praktiserades i sin renaste 

4. Lynn, John A. "A quest for glory: The formation of strategy under Louis XIV, 1661-1715" i Mur-
ray/Knox/Bernstein (red). The Making of Strategy. Rulers, States, and War, Cambridge 1994, s.187. 
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form.5 I magasin kunde även förnödenheter samlas från närområdet, genom 

kontributioner, för att sedan förse armén med ett regelbundet och ordnat under

håll. Magasinssystemet förde med sig den nackdelen att arméerna lätt blev 

bundna till sina magasin. 

Ett sätt att slippa dra med sig proviant efter armén, men ändå ordna under

hållet på ett tillfredställande sätt, var att använda ett etappsystem. Depåer med 

förnödenheter organiserades efter arméns marschväg på lagom avstånd från var

andra. I en del fall kunde marknader sättas upp genom överenskommelser med 

lokala myndigheter till vilka lokalbefolkningen levererade förnödenheter. Detta 

system byggde på att armén hade kontanter att betala med. Utan pengar i till

räcklig mängd var detta inte något alternativ. Ett tydligt exempel på ett etappsys

tem i funktion på detta sätt var de allierades marsch under hertigen av 

Marlborough österut till Donau 1704.^ 

Trots de nya metoderna för att bättre ordna en armés försörjning byggde 

fortfarande underhållet primärt på de lokala resurserna, som skaffades fram 

genom kontributioner, och fortfarande gällde det att snabbt invadera fientligt 

territorium och på så sätt överföra kostnaderna på fienden. Under perioden 

1660—1789 avsåg statsmän när de talade om att låta kriget föda sig själv just möj

ligheten att ta ut kontributioner. Att underhållssystemen utvecklades betydde 

inte att man helt kom bort ifrån att en armé mycket ofta tvingades att röra på 

sig. Trots den förbättrade disciplinen och de mer ordnade formerna för att tillgo

dose underhållet, innebar fortfarande en armés närvaro en mycket tung börda 

för det lokala civila samhället/ Under sjuårskriget finns det flera exempel på hur 

de lokala resurserna tömdes ut även om man nyttjade de mest kontrollerade for

mer av kontributioner. Behoven stod helt enkelt inte i proportion till tillgången. 

Till detta kan läggas ännu en nackdel med kontributionssystemet: det gick bara 

att på allvar praktisera på fiendigt territorium. Detta verkade i favör för aggressiv 

krigföring. För att säkert nå framgång krävdes större arméer, vilket i sin tur för

svårade möjligheterna till underhåll under längre perioder. Kontributionssyste

met fungerade bara helt tillfredsställande under korta krig, vilket redan mot 

slutet av 1600-talet påverkade krigsmålen. Krigsmål som kunde uppnås på kort 

5. En bra redogörelse på svenska se Åstrand, Jonas. Huvuddragen av krigsförplägnadstjänstens 
utveckling, Stockholm 1927, s. 25-28. van Creveld menar att detta system var en myt och aldrig 
praktiserades i verkligheten. Se van Creveld, s. 29. 
6. Jones, s. 256. 
7. Anderson, M S. The War of the Austrian Succession 1740—1748, London 1995, s. 48. 
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tid överskuggade den långsiktiga planeringen.8 Att ta fientligt område och 

genom kontributioner får in medel för kriget var själva verket stundtals det pri

mära målet för krigföringen. Fästningarnas betydelse kan även ses ur detta per

spektiv, eftersom de både kunde skydda ett område från att bli utnyttjat av 

fienden, men även ge den kontroll över ett område som krävdes för att påtvinga 

detta kontributioner.9 

Ur ett svenskt perspektiv är det motiverat att påpeka att de två anfallskrigen 

under 1700-talet mot Ryssland 1741-43 och 1788-90 i allra högsta grad negativt 

påverkades av den kortsiktiga planeringen särskilt vad gäller underhållet. Hattar

nas ryska krig 1741-43 var i detta hänseende definitivt att betrakta som en kata

strof. 1788-90 var förberedelserna bättre, men byggde ändå på ett snabbt 

avgörande som inte kom till stånd. Tillförseln av proviant från Sverige till krigs

skådeplatsen i Finland planerades sjövägen.1^ 

"En armé marscherar på sin mage" -
Napoleons underhållssystem 

Revolutionen 1789 i Frankrike innebar omgående stora förändringar av krigfö

ringen. 1700-talets kabinettskrigföring med sina begränsade mål och de relativt 

begränsade militära insatserna förbyttes mot en helt ny typ av krig - nationskri

get. Den franska republiken utmanade de europeiska monarkierna med en armé 

rekryterad genom allmän värnplikt - en levée en mosse. Detta innebar att det 

plötsligt gick att föra mycket större arméer i fält. Soldaterna eldades av patrio

tiska och revolutionära budskap som bidrog till att ge krigsmålen ett ideologiskt 

innehåll som de tidigare hade saknat. 

8. Showalter, E. Dennis. The Wars of Frederick the Great, London 1996, s. 13; (vilken även Show-
alter refererar tül) Lynn, John A. "How War Fed War: The Tax of Violence and Contributions 
duringthe Grand Stiele ,Journal ofModern History, LXV (1993), s. 286—310. 
9. Lynn, John A. The Wars of Louis XIV 1667-1714, London 1999, s. 56-57. 
10. Angående krigsförberedelserna 1741-43 se Carlson, Sten. Svensk historia, del II, Stockholm 
1961, s. 132, men även Dannert, L. Svensk firsvarspolitik 1743-1757 i dess utrikespolitiska och inrikes
politiska sammanhang, Stockholm 1943; Angående 1788-90 års ryska krig se Ericson, Lars. "Kriget 
till lands 1788—1790" i Artéus, Gunnar (red). Gustav IIT.s ryska krig, Stockholm 1992, s.75f, 104. 
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Napoleon ärvde revolutionsarméerna med vilka han under nästan två årtion

den försökte nå fransk hegemoni i Europa. Synen på Napoleon som härförare rör 

sig på en skala från beundran till ifrågasättande av hans geni, utifrån uppfatt

ningen att han i stor utsträckning hafsade och improviserade och egendigen ald

rig kunde genomföra några planer.11 Vad som än är en rättvisande bild, återstår 

det faktum att målet för Napoleon var att krossa motståndarens armé på slagfäl

tet som ett medel för att nå herravälde i Europa. Till detta kan läggas att Napo

leon i mycket mindre utsträckning lät sig dras in i belägringar, utan direkt sökte 

nå motståndarens huvudarmé. Detta skilde den Napoleanska krigföringen och 

nationskriget från kabinettskriget. I nationskriget låg att nationens resurser i en 

helt annan omfattning än tidigare togs i krigets tjänst. Ett slående inslag i krigfö

ringen under perioden 1792-1815 var den nya betydelsen av befolkningen. Inte 

bara som soldater utan även genom den nya form av folkkrig som ägde rum på 

olika platser i Europa. 12 

För att nå framgångar med massarméer och dessutom uppnå den snabbhet i 

operationerna som eftersträvades krävdes ett lämpligt underhållssystem. Fortfa

rande var kontributioner från fientligt territorium grunden för underhållet och 

krigsfinansieringen. Rekvirerandet av förnödenheter skedde helst via de lokala 

myndigheterna, men leveranserna skedde direkt till trupperna och inte till något 

magasin. Betalning för förnödenheterna utgick i princip bara till leverantörer på 

allierat eller eget territorium.13 Vid de snabba förflyttningarna av de franska 

arméerna lät Napoleon armén marschera uppdelad i kårer längs olika vägar för 

att möjliggöra underhåll genom att bokstavligen dammsuga marschområdet på 

förnödenheter. I rätt tid för att uppnå de strategiska målen kunde kårerna kon

centreras för att möta en samlad fiende. I det franska konceptet ingick även att 

11. En representant för den beundrande synen på Napoleon som fältherre se Chandler, David. The 
Campagnes of Napoleon: the Mind and Method ofHistorys Greatest Soldier, London 1966. En provo
cerande motbild ges i redan refererat arbeta av Connelly. För en mer balanserad analys jämför med 
Esdaile, s. 67-68. 
12. Litteraturen kring napoleonkrigen uppgår till en kvarts miljon volymer vid det här laget. Här 
refereras till några av de mer lättillgängliga arbeten som tillkommit företrädesvis under de senaste 
årtiondena och som i allmänhet brukar utnyttjas i detta sammanhang. Jones, s. 347; Esdaile, s. 37-
48; Black, s. 168-76,193-99; Rothenburg, s. 95f, 146-47. 
13. Elting, John R. Swords AroundA Throne. Napoleons Grande armée, London 1997, s. 559. 
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trossen hade skurits ned till ett minimum. Varje man bar istället en ansenlig 

packning med det nödvändigaste. Inga tält togs med utan den franske soldaten 

sov under bar himmel i tillfälliga bivacker. I bästa fall inkvarterades truppen hos 

lokalbefolkningen.14 

Ett av de mest tydliga exemplen på hur snabbt Napoleon med denna under

hållsprincip kunde förflytta och koncentrera La grande armée är den så kallade 

Ulmkampanjen 1805 som kulminerade i slaget vid Austerlitz. På några veckor 

marscherade den franska armén från västra Frankrike till hjärtat av de habs-

burgska arvländerna och slog ut Österrike ur koalitionen mot Frankrike. 

Poängen är att dessa snabba förflyttningar framtvingades av Napoleons sätt att se 

pa krigföringen och var omöjliga med de tidigare mer ordnade underhållsprinci

perna. Givetvis tvingades även Napoleon mer noggrant planera underhållet och 

använda magasinering och konvojer när armén stannade upp eller befann sig i 

fattigare delar av Europa. Inom den franska armén tillkom till exempel renodlade 

trängförband tidigt.1^ Det centrala är ändå att för att åstadkomma de strategiska 

överraskningarna och utmanövreringen av motståndaren och nå ett snabbt avgö

rande krävdes ett ad Aoc-underhåll. Det går även att vända på problemet och säga 

att Napoleon var bunden till snabba avgöranden eftersom han aldrig utvecklade 

ett underhållssystem som var tillräckligt för att försörja den nya tidens massar

méer. De olika synsätten har redan berörts, men det kan vara på sin plats att 

understryka att trots att Napoleon menade "att en armé marscherar på sin mage" 

finns det de som anser att han förblev en improvisatör. Hans erfarenheter från 

fälttågen i Italien med en liten välmotiverad armé i ett rikt område som tillät 

snabba förflyttningar och försörjning helt genom de lokala resurserna kan ha gett 

Napoleon mönster som han aldrig gjorde sig fri från.16 Tydligt är i vilket fall som 

helst att underhållssystemet inte fungerade i till exempel Spanien och inte minst 

i Ryssland, vilket vi återkommer till. 

Den utveckling som skissats ovan anammades i princip av alla krigförande 

nationer efter de inledande franska framgångarna 1805-07. Arméerna ökade i 

storlek och större delen av de soldater som deltog på den allierade sidan i slutstri

derna 1813—14 sov under bar himmel och fick sitt underhåll mer i överensstäm

14. Rothenburg, s.82-87,129-30; 
15. Först var trots allt den österrikiska armén med i fred stående trängtrupper redan 1771. Den 
franska armén organiserade redan under republikens krig en rörlig träng med civila kuskar. 1807 
militariserades denna träng. Se Hårdstedt 1995, s. 9—10. 
16. Angående Napoleon som improvisatör visavi underhållet se Rothenburg, s. 130; Lynn 1993a, s. 25. 
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mande med det franska systemet än den tidigare systematiska magasineringen 

när det var möjligt för att befrämja snabbare förflyttningar. Ändå krävde krigfö

ring i områden med sämre tillgång på förnödenheter ett mer ordnat magasinsba-

serat införselsystem. ̂  

Det är ett faktum och samtidigt ett ödets ironi att det fälttåg som Napoleon 

planerade och förberedde bäst, inte minst när det gäller underhållet, blev en 

katastrof. I Ryssland 1812 fanns inga möjligheter att leva av de lokala resurserna 

på samma sätt som under tidigare kampanjer. Landet var i sin helhet för vid

sträckt, glest befolkat och fattigt för att det skulle vara möjligt. För att lösa det 

problemet samlades stora mängder förnödenheter i Preussen, men transportsys

temet tillät inte att dessa nådde trupperna under marschen mot Moskva.18 De 

franska fordonen visade sig för tunga för de ryska vägarna och de floder på vilka 

man räknat med att transportera förnödenheter visade sig vara alltför översväm

made för att fungera som transportleder, van Creveld menar att disciplinen i den 

franska armén inte räckte till. Egna försörjningskolonner plundrades och lokal

befolkningen flydde. Dessutom var delar av den stora franska armén, särskilt de 

preussiska förbanden, mycket dåliga på att ta hand om sig själva.19 Situationen 

förvärrades av den ryska strategin att själva förhärja och bränna de områden som 

fransmännen skulle passera igenom och böndernas hämnd. 20 

17. Rothenburg, s. 82-87, i6$£; En översikt av den brittiska arméns transporter och underhåll se 
Fortescue, Sir John. The Early History of Transport and Supply, London 1928. 
18. Rothenborg, s. 130. 
19. van Creveld, s. 65-66. 
20. När det gäller den ryska lokalbefolkningens förmodade patriotiska kamp mot fransmännen är 
det i stor utsträckning frågan om en myt konstruerad av sovjettidens historiker. Visserligen slog 
bönderna tillbaka mot fransmännen, men först på allvar när dessa var under reträtt från Moskva. 
Dessutom handlade bondekrigföringen mer om hämnd för plundringar och skydd av egendom. I 
många fall deltog bönder därför att partisanförband organiserade dem och gav dem order. Art 
bönder frivilligt skulle ha deltagit i eller organiserat "den brända jordens taktik" förefaller inte tro
ligt. Det stöds av det faktum att när franska förband trängde längre in i de ryska områdena bort 
från marschvägarna fann man mycket ofta helt orörda områden. I vilket fall som helst hade bonde
krigföringen mycket liten del i fransmännens nederlag - det skötte den ryska vintern och den ryska 
armén. Fuller, William C. Strategy and Power in Russia 1600—1914, New York 1992, s. 203f; Esdaile 
*995» s. 255. 
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Finska kriget 1808—09 — kort bakgrund och historik 

Den omedelbara orsaken till krigsutbrottet i slutet av februari 1808 står att finna 

i de storpolitiska omvälvningarna i Europa som en direkt följd av napoleonkri-

gen. 1792 inleddes det europeiska storkrig som i stort sätt pågick utan avbrott 

fram till 1815.^* Inledningsvis handlade det om den franska republikens kamp 

mot monarkierna, senare mer om Napoleons imperiedrömmar. Sverige försökte 

under Gustav IV Adolfs förmyndarregering, och inledningsvis efter monarkens 

trontillträde, att driva en neutralitetslinje. Gustav IV Adolf kom att bryta med 

denna politik och 1805 sälla sig till Frankrikes fiender. Sverige stod tre år senare 

tillsammans med England ensamt mot Napoleon som 1808 befann sig på höjden 

av sin makt. Österrike och Preussen var besegrade och Ryssland hade accepterat 

fred i Tilsit 1807. Fredsöverenskommelsen mellan Alexander och Napoleon, som 

slöts i början av juli, innebar att den ryske tsaren fick fria händer att agera i Öst

ersjöområdet. Ytterst handlade det om att tvinga Sverige att överge England och 

delta i kontinentalsystemets bojkott av den engelska handeln. Under starka fran

ska påtryckningar inledde Alexander krigshandlingar i slutet av februari 1808. 

Sverige stod inför ett ytterst farligt tvåfrontskrig då det ryska anfallet följdes av 

en dansk krigsförklaring i mars 1808. En invasionsstyrka om 36 000 man under 

fältmarskalken Jean Baptiste Bernadotte hotade att invadera södra Sverige. Även 

norska styrkor utgjorde ett hot mot den västra gränsen samtidigt som ryssarna 

stod inne i Finland. Under kriget kom det aldrig till några strider i söder då det 

fransdanska invasionsförsöket ställdes in, men längs den norska gränsen förekom 

mindre sammanstötningar. Trots att hoten mot södra och västra Sverige aldrig 

blev riktigt allvarliga bands stora mängder svenska trupper i Skåne, Värmland 

och Norrland. Detta påverkade indirekt händelserna i Finland, då alla resurser 

inte kunde samlas mot det ryska hotet. 

Det ryska anfallet kom inte som en överraskning. Rapporterna från den 

svenske ministern i St Petersburg Kurt von Stedingk talade sitt tydliga språk: 

Ryssland förberedde ett anfall på Finland. Fästningarna hann därför sättas i 

någorlunda skick och Finska armén inledde sin mobilisering i början av februari. 

Trots detta innebar det ryska vinteranfallet att några större förstärkningar inte 

vara att vänta från Sverige före islossningen. Finska armén retirerade norrut ända 

till Uleåborg i enlighet med den på förhand uppgjorda krigsplanen. I söder läm-

21.1802—03 skedde ett avbrott i kriget efter den andra koalitionens sammanbrott. Kriget fick åter 
fart i och med Englands krigsförklaring mot Frankrike 1803. 
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nades endast garnisoner i fästningarna Svartholm och Sveaborg. Tanken var att 

framåt våren tvinga ryssarna ut ur Finland genom att kombinera en landstigning 

i södra Finland söderifrån, stödda av Sveaborg och skärgårdsflottan, med fältar

méns anfall norrifrån. 

Inledningsvis trängde ryssarna in i Finland med tre divisioner under general

majoren Friedrich Wilhelm von Buxhoevden. Den 5:e divisionen bröt fram mot 

Kuopio in i Savolax och de övriga två, de iy:c och 2i:a divisionerna, marscherade 

västerut mot Helsingfors och det inre av Finland. Den 2 mars intogs Helsingfors 

utan större motstånd. Svartholms fästning kapitulerade den 18 mars och beläg

ringen av Sveaborg inleddes. Den 22 mars 1808 intågade ryssarna i Åbo. 

Denna grundläggande svenska försvarsplan bröt samman i början av maj då 

Sveaborg med en stor del av skärgårdsflottan och delar av fältarmén kapitulerade. 

På vårkanten inledde den svenska armén trots detta den planerade motoffensiven 

och började sakta röra sig söderut. En framgång mot de ryska trupperna hade 

redan noterats vid Revolax strax söder om Uleåborg i slutet på april 1808. Stödd 

av landstigningar vid Vasa och i Åbotrakten skulle huvudarméns stöt i kombina

tion med ett anfall genom Savolax tvinga ryssarna till reträtt. 

Under våren kom Finska armén att från norr tvinga ryssarna till reträtt söde

rut både i Savolax och Österbotten. Ryssarna hade efter de inledande framgång

arna ganska stora problem att hålla samman krigsföretaget i Finland. 

Underhållslinjerna blev långa till avdelningarna i Österbotten. Savolax var i prin

cip tomt på ryska trupper och stora delar av den ryska armén behövdes för 

bevakning av kusten mot svenska landstigningsförsök när isen började gå upp i 

Östersjön. De svenska framgångarna markerades av återerövringen av Kuopio 

den 9 maj och segrarna vid Lappo den 14 juli och Alavo den 17 augusti 1808. 

Trots detta kom kriget snart att vända till rysk fördel. Den svenska armén för

mådde inte driva offensiven längre söderut och ryssarna återtog återigen initiati

vet — först i Savolax och sedan även i Österbotten. Kriget gick in i en ny fàs. I 

slutet av augusti var Finska armén obönhörligen på marsch norrut igen. Det sista 

verkliga försöket att stoppa ryssarna skedde vid Oravais den 14 september 1808, 

vilket resulterade i ett svenskt nederlag. Två nya landstigningsförsök vid Loka-

laks och Helsinge i september 1808 misslyckades. Sandels segrar i Savolax under 

hösten var ingenting annat än avvärj ningar och kunde inte uppväga övriga 

nederlag. Stilleståndet i Olkijoki i november 1808 beseglade Finlands öde. Den 

svenska armén samlades i trakterna av Torneå. 
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Kriget var därmed inte över. Efter en tids vapenstillestånd mellan slutet av 

november 1808 och mars 1809 återupptog ryssarna operationerna efter mitten av 

mars. På tre ställen gick man till aktion: mot Åland, mot Umeå över Kvarken 

och över Torneå mot Kalix. Åland intogs omedelbart, men anfallet på Umeå 

blev en tillfällig affär då Barclay de Tollys styrka efter några dagar återvände till 

Vasa. Mest betydelsefullt blev anfallet mot resterna av Finska armén som stod 

mellan Torneå och Kalix. Anfallet ledde till att de till största delen finska förban

den kapitulerade. Vid samma tidpunkt som den ryska offensiven mot det 

svenska fastlandet sattes igång inträffade statskuppen i Stockholm. En grupp 

officerare med Adlersparre i spetsen arresterade kungen. Det tilltagande miss-
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nöjet med kungens utrikespolitik i allmänhet och skötsel av kriget i Finland i 

synnerhet var de utlösande faktorerna. En ny riksledning med Gustav IV Adolfs 

farbror Karl XIII som monark organiserades under våren på samma gång som en 

ny författning togs fram och antogs i juni 1809. 

Kriget gick trots detta vidare i Norrland. Västerbotten ockuperades successivt 

under våren och sommaren 1809. Umeå togs en andra gång i månadsskiftet maj-

juni. I augusti landsteg en svensk expeditionsstyrka i ryggen på den ryska armé 

som stod i Umeåtrakten i ett sista försök att förbättra förhandlingspositionen i 

de fredsförhandlingar som redan pågick. Ryssarna kom genom segern vid Sävar 

undan detta försök till instängning. Freden i Fredrikshamn i september 1809 

innebar att allt land öster om Torne och Muonio älvar avträddes till Ryssland. 

Sverige förlorade i ett slag en tredjedel av sitt territorium och en fjärdedel av sin 

befolkning.22 

22. Två översikter se redan refererat arbete av Hornborg och en kortare variant Hårdstedt, Martin/ 
Backman, Göran/Smedberg, Ulf. "Krig kring Kvarken - en introduktion till finska kriget 1808-09 
och slaget vid Oravais" i Hårdstedt,Martin/Backman, Göran (red). Krig kring Kvarken, Oravais 

1999. 
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KAPITEL 3 

Krigsområdet, planer och underhålls-
organisation inför krigsutbrottet 1808 

Inledning 

Det händer ofta, att ej blott under fortgången av ett krig, utan äfven vid 
sjelfva dess början, till och med vid det första steget till ett krig, i förväg 
utarbetade operationsplanen blifva onyttiga och utbyta mot andra genom 
en grund av inträffade omständigheter...1 

UTDRAGET ÄR HÄMTAT UR en rapport till den ryske kejsaren strax före det ryska 

anfallet över Kymmene älv i februari 1808. Upphovsmannen var den ryske befäl

havaren i Finland generalen Fredrik Wilhelm Buxhoevden.^ Formuleringarna 

skulle ha kunnat vara hämtade ur Clausewitz Otn kriget. Buxhoevden uttrycker 

1. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 280: Yttrande av Buxhoevden till kejsaren (odat). 
2. Fredrik Vilhelm von Buxhoevden (1750-1811) kom från en livländsk herremästarsläkt. Han gick 
i rysk tjänst 1764 och deltog bland annat i kriget mot Sverige 1788-90. Ull hans meriter kan också 
laggas befäl i krigen mot Turkiet och under revolutionskrigen i Polen. 1805 förde han befäl över 
den ena flygeln vid Austerlitz men efter mindre lyckade operationer i östra Preussen blev han ersatt 
som befälhavare. Efter det katastrofala ryska nederlaget vid Friedland 1807 återfick han sin ställ-
ning och förde befäl i Finland 1808. Han blev dessutom ansvarig för den ryska pacificeringen av 
den nya ryska erövringen, men utsattes för kritik för sitt vapenstillestånd med svenskarna under 
hösten 1808. Han ersattes i november 1808. 
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mycket träffande hur svårt det är att förutse de problem som kommer att möta 

en armé under ett förestående fälttåg. Operationsplanerna kan komma att visa 

sig behöva stora korrigeringar. De "inträffade omständigheterna", eller med 

Clausewitzs terminologi friktionerna, påverkar operationsplanerna och sätter 

upp ramarna för vad som är möjligt att genomföra praktiskt. De lokala och regi

onala förutsättningarna kan få återverkningar på planer och praktik på alla nivåer 

- till och med på den strategiska nivån. 

Det går också att vända på förhållandet mellan plan och praktik. Krigspla

nerna är en av de faktorer, som tillsammans med de rådande principerna för 

krigföringen, underhållsorganisationen och krigsområdets förutsättningar redan 

innan kriget hade inletts, sätter vissa ramar för vad som var möjligt att genom

föra. Krigföringen 1808-09 handlade om att utifrån vissa föreställningar om hur 

kriget bäst skulle föras - krigsplanerna - och den underhållsorganisation som 

fanns tillgänglig bemästra de yttre omständigheterna bättre än motståndaren. 

I detta kapitel skall uppmärksamheten inledningsvis riktas mot krigföringens 

förutsättningar i de norra delarna av Finland och Sverige 1808-09 - vad karaktä

riserade krigsområdet? Avsikten är också att diskutera och klarlägga vilka krigs

planer och krigsmål som fanns vid krigsutbrottet och inte minst hur de två 

arméerna hade tänkt att lösa underhållet. Tillsammans med en analys av den 

svenska och ryska underhållsorganisationen är målet att ge en bild av vilka ramar 

som hela kriget kom att föras inom. Frågan om det civila samhällets roll i under

hållssystemet redan innan ett enda skott hade avlossats, är av särskilt intresse. 

Tanken är att med detta kapitel lägga en grund för studien av det militära under

hållets praktik och inte minst undersökningen av det civila samhällets roll, vilket 

sammantaget de följande fem kapitlen skall ägnas åt. 

Krigsområdets egenskaper 

Finland och de norra delarna av Sverige var på många sätt olämpliga som opera

tionsområden för större arméer. Klimatet i Norden medförde stora problem. 

Detta gällde i stort sätt hela året. Den kraftiga nederbörden under höstarna inne

bar att vägarna förvandlades till lerdiken. Samma sak inträffade under våren då 

menföret och vårfloden gjorde vägarna ofarbara och översvämmade älvarna 

under flera veckor. Vintrarna var oftast mycket stränga med djup snö och tempe

raturer ner mot och under 20 grader celsius. Snödjupet begränsade rörelserna till 
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uppkörda vägar då förflyttningar i terrängen i övrigt var besvärlig utan skidor 

eller trugor. Snön förbättrade samtidigt landkommunikationerna eftersom man 

under vinterhalvåret kunde använda sig av slädar och vintervägar som ofta var 

enklare att ta sig fram pa än sommarvägarna. Områden som under sommartid 

dominerades av sjöar och myrmarker, och av dessa anledningar var svåråtkom

liga, kunde under vinterhalvåret ha goda förbindelser då tjälen och snön gjorde 

att marken bar. Isförhallandena i Bottenviken störde å andra sidan sjöfarten 

under större delen av året. Isen var ofta inte helt borta förrän i månadsskiftet 

maj-juni och kom definitivt i början på november. Stränga vintrar kunde isen 

frysa över Bottenviken — särskilt vid norra Kvarken och längre söderut vid södra 

Kvarken mellan Åland och det svenska fastlandet. Dessa isförbindelser över havet 

kom att spela en särskilt viktig roll i samband med ryssarnas offensiv i mars 

1809.3 

Geografin i de områden där kriget drog fram dominerades av de ändlösa sko

garna, myrmarken och de stora älvarna. Kustlandet runt Bottenviken var brukat 

på samma sätt som älvdalarna som sträckte sig inåt landet. Det österbottniska 

kustlandet var låglänt medan den västerbottniska kustremsan var mer höglänt. I 

Savolax var sjösystemet betydelsefullt. I de tre län som står i centrum för denna 

studie dominerade istället älvarna. Långt ifrån alla älvar hade broar. Skälet var att 

de konstruktioner som var möjliga att åstadkomma snabbt skulle spolas bort vid 

islossning. Istället organiserades färjetrafik på många platser över de större 

älvarna, eller byggdes tillfälliga flottbroar under sommarhalvåret som kunde dras 

in och skyddas under vintern. Älvövergångarna var av naturliga skäl mycket enk

lare under vinterhalvåret så länge isen bar. 

Kommunikationerna och då särskilt vägsystemet påverkade krigsplaneringen. 

De strategiska besluten måste ta hänsyn till inom vilka områden det var möjligt 

att förflytta större styrkor. Kommunikationerna landvägen genom Savolax och 

Karelen blev särskilt intressanta. Utbyggnaden av vägsystemet under Gustav III:s 

tid var omfattande. Det var framförallt de inre delarna av Finland som under 

denna tid förbands med kustlandet. Det blev möjligt att landvägen ta sig genom 

Karelen och Savolax ända till Uleaborg. Vid tiden för Finska kriget 1808—09 

fanns ett utvecklat vägnät i de södra delarna av Finland. Dessutom goda förbin

delser i nord-sydlig riktning främst längs fyra rutter: genom Savolax över Kuopio 

till Uleaborg, strandvägen längs kusten samt två huvudleder genom det inre av 

3. En karaktäristik över krigsområdet finns i Hornborg, s. 3if och Generalstaben II, s 
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landet som anslöt till strandvägen vid Nykarleby/Vasa respektive Gamlakarleby. 

Norr om Uleåborg i Västerbottens- och Uleåborgs län var kustvägen eller strand

vägen den dominerande landsvägen. Mindre och sämre underhållna vägar 

sträckte sig längs älvarna in i landet.^ 

Vägsystemet var knappast dimensionerat för de krav som kriget skulle 

komma att ställa. Det fanns visserligen ett väl utvecklat skjutsväsende med gäst-

giverigårdar och reglering av böndernas skjutshåll, men tillgången på hästar, vag

nar, kärror och slädar stod inte i proportion till de behov av landtransporter som 

underhållet av två arméer innebar. 

Sjöleden längs kusten var betydelsefull för kontakterna i hela det bottniska 

området. Sjöfartens betydelse understryks av de bottniska, främst de österbott

niska, städernas väl utvecklade sjöfart. Bondeseglationen var också att räkna med 

samtidigt som den var föremål för ständiga trätor mellan landsbygd och stad. De 

bottniska städernas förhållandevis stora handelsflottor var en resurs som kom att 

spela en betydelsefull roll. vilket det kommer att finnas särskild anledning att 

återkomma till.-5 

Befolkningen i de norra delarna av Sverige och Finland var till absolut största 

delen självägande skattebönder.6 I städerna bodde endast fem till sex procent av 

befolkningen. Personer tillhörande adeln, prästerna eller så kallade ofrälse 

ståndspersoner uppgick till några fa procent av befolkningen. Befolkningsmäng

den 1808 i Vasa län var omkring 123 000, i Uleåborgs län omkring 66 000 och i 

Västerbotten omkring 78 000/ Befolkningstätheten var låg inom krigsområdet 

1808—09. Folkrikast var kusttrakterna.8 

Möjligheterna till inkvarteringar under tak, tillgången på hästar och fordon 

för transporter och förnödenheter var på samma sätt avhängigt av befolkningens 

storlek, men även dess förmåga att bära försörjningsbördan. Finland som helhet 

var att betrakta som en fattig del av det svenska riket. Finland hade 25 procent av 

4. Toivo, Raisa Maria. "Kronans och allmogens vägar: de österbottniska vägarnas historia från 
stormaktstiden till finska kriget" i Via Österbotten, Vasa 1997, s. i97f. 
5. Här går det att referera en rad stadshistoriker. I det fallet hänvisas till kapitel 7. Två översiktar
beten är ovan refererat arbeta av Stormyr och Jern, Kurt. "Näringsliv och levnadsvillkor i svenska 
Österbotten från medeltiden till 1800-talets stora nödår" i Svenska Österbottens historia III, Vasa 
1980. 
6. För Finland se Jutikkala, Eino. Den finske bonden genom tiderna, Helsingfors 1963, s. 322. 
7. De finska länens mantalslängder (microfilm ES 2511-13) och i Västerbottens fall Stormyr, s. 11 
och 15. Siffrorna i Västerbottens fall gäller för 1805. 
8. Generalstaben II, s.54. 
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befolkningen men endast 14 procent av förmögenheten enligt den allomfattande 

förmögenhetsbeskattningen som genomfördes 1800. Trots detta var Österbottens 

kustland upp till Uleåborg med tyngdpunkt i Kyro älvdal ett välmående område 

där både bönder och stadsbor hade skaffat sig en ekonomisk bas genom tjär-, 

spannmåls- och smörproduktion samt skeppsbyggen och handel.9 Till stor del 

visar samma förmögenhetsbeskattning att även Västerbotten tillhörde de fatti

gare delarna av Sverige.10 Det förelåg ändå en stor skillnad mellan de öster- och 

västerbottniska kustsamhällenas välstånd till framförallt Sydösterbottens fördel. 

De österbottniska städerna hade under slutet av 1700-talet en stark ställning. 

Den process av stark tillväxt, särskilt i Österbotten, fick i och med handelstvång

ets borttagande 1765 ännu en skjuts framåt. Det är viktigt att komma ihåg att för 

städerna kring Bottenviken var trots allt Stockholm den största handelspartnern. 

Stapelfrihetens betydelse får därför inte överdrivas. Hur som helst var det de fin

ska städerna som framförallt använde sig av den nyvunna friheten. Städerna 

Jakobstad och Gamlakarleby uppvisade den största medelförmögenheten i Fin

land kring 1800 och många av de övriga österbottniska kuststäderna låg inte 

långt efter i detta avseende.11 De främsta städerna i det bottniska området var 

Vasa, Uleåborg och Gamlakarleby. Om möjligt kunde Umeå på den svenska 

sidan konkurrera, men finska sidans städer var mer välmående när kriget kom 

1808. 

Grundläggande för möjligheterna att försörja en armé inom ett område var 

jordbrukets kapacitet. I de bördiga områdena i Flandern och på några andra stäl

len kunde man redan under 1600-talet skörda en kvantitet som motsvarade tio 

gånger utsädet. I övriga delar av Europa var avkastningen vid samma tid inte mer 

än fyra gånger.12 I Norden var det så kallade korntalet snarare lägre — någonstans 

mellan tre och fyra. Det krävdes i allmänhet ett korntal om minst fyra för att 

kunna försörja ickebönder. Ett ökande korn tal innebar ett större överskott och 

att fler ickebönder kunde försörjas. Korntal som mått på välstånd är trots allt 

9. Jern, Kurt. "Frihetstiden och Gustavianska tiden, 1721-1809" i Finlands historia del II, Esbo 
1996, s. 391-394-
10. Stormyr, s. IIJ£. 
11. Villstrand, Nils Erik. "Hur ligger landet eller Österbotten 1000+" i Tusen år i Österbotten, skrif
ter utgivna av Österbottens museum nr 22, Vasa 1999, s. 9; Stormyr, s. 95f; Jern 1980, s. 5-191 samt 
Jern 1996, s. 283f. 
12. Kriedte, Peter. Peasants, landlords and merchant capitalists. Europé and the World Economy 1500-
1800, Warickshire 1983, s. 22. 
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inte helt entydigt. Bristande avkastning kunde kompenseras genom en ökning av 

utsädet och stora åkerarealer som trots normala eller låga korntal gav ett över

skott för försäljning — mest tydligt i de västsvenska slättbygderna. I de norra 

delarna av landet förefaller korntalen ha varit förhållandevis höga i jämförelse 

med landet i övrigt — likvärdiga med Östsverige och Malmöhus län. Detta spe

lade trots allt mindre roll då den uppodlade arealen var liten. I de absolut nordli

gaste delarna praktiserades på sina håll ännu spadbruket, vilket trots höga 

korntal gav mycket liten sammanlagd avkastning. Norrland som helhet känne

tecknades av spannmålsinförsel.13 

Avkastningen inom det område som 1808-09 blev underhålls- och krigsom

råde varierade. I delar av Österbotten hade man under slutet av 1700-talet och 

början av 1800-talet betydande överskott på spannmål om skördarna var goda. 

Den så kallade Vasarågen var välkänd för sin goda kvalitet och exporterades till 

Västerbotten och Stockholm. Korntalen i Vasa län varierade mellan de olika fög

derierna. I de norra delarna av länet var kontalen för råg och korn förhåålndevis 

låga: 5,5 repsektive 4,0.1 de södra delarna av länet låg korntalen för råg och korn 

däremot på 7,6 respektive 6,5. Uppgifterna gäller för 1830-talet, men ger ändå 

en uppfattning om situationen 1808-09.^ Det mesta pekar på att korntalet var i 

paritet med de i de norra delana av Vasa län i övriga delar av Österbotten och 

Västerbotten. Sydösterbotten var en synnerligen bördig del av Finland. För Väs

terbotten finns uppgifter på ett korntal på omkring 4-4,5. Till detta kan läggas 

att missväxter, vilket var ett faktum med jämna mellanrum, minskade möjlighe

terna till lokal försörjning av en armé. Åren före krigsutbrottet 1808 förekom 

missväxter.1^ 

Den slutliga bedömningen måste därför bli att det knappast fanns något 

större överskott att egendigen räkna med. Den omedelbara konsekvensen av 

detta blir att det var omöjligt att bedriva omfattande krigföring med större 

arméer inom sådana områden utan tillförsel av spannmål i stor skala. ̂  

13. Gadd, Carl-Johan. Den agrara revolutionen 1700-1870, Det svenska jordbrukets historia del 3, 
Stockholm 2000, s. 155-56. 
14. Rantanen, Martti. Tillväxt i periferi. Befolkning och jordbruk i Södra Österbotten 1750-1890, 
Göreborg 1997, s. 234. 
15. Gadd, s.155. 
16. Resonemanget bygger på Lindegren 2000b, s. 44-45. 
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Binäringarna hade stor betydelse för befolkningen i de norra delarna av det 

svenska riket. I Västerbotten och Österbotten var boskapsskötseln mer utbredd 

är i övriga landet vilket gav en möjlighet till större mängder färskt kött för en 

armé i fält och inte minst hästar som transportresurs. Ett medelhemman i 

svenska Österbotten hade i början av 1800-talet en till två hästar, fem till sex kor 

och ett tiotal får. Det får med andra ord ses som ett maximivärde. Svin fanns 

endast i var fjärde gård. Varje ko gav en avkastning i mjölk som varje år motsva

rade 8,5 kg eller något mer smör.17 Hästar hade varje hemmansbruk i medeltal 

en eller två.18 

Det finska försvarsproblémet 

Efter förlusten av så gott som alla östersjöprovinser i och med freden i Nystad 

1721 kom Finland att hamna i ett mycket utsatt militärstrategiskt läge. Finlands 

närhet till ryskt territorium och relativa avstånd från det egentliga Sverige, åtskilt 

av vatten, innebar att det skulle bli mycket svårt att försvara Finland mot ett 

plötsligt ryskt anfall. Det skulle ta tid att överföra förstärkningar och förnöden

heter från Sverige. Ett ryskt anfall vintertid skulle vara det sämsta tänkbara. Möj

ligheterna till undsättning i ett sådant fall var mycket små på grund av 

isförhållandena i Östersjön och Bottenviken. Försvaret av Finland måste då helt 

överlämnas åt de finska trupperna. Detta var det svåra finska försvarsproblemet 

som den svenska militärledningen försökte finna en lösning på under hela 1700-

talet och som i allra högsta grad måste beaktas när kriget 1808—09 diskuteras. 

Att behärska vattenvägen från St Petersburg längs Finlands sydkust blev 

nyckeln. Den som dominerade skärgården hade stora möjligheter att också vinna 

landkriget eftersom sjösidan var en sårbar flank och dessutom kunde skärgårdens 

sjöled användas för underhåll och landstigningar i fiendens rygg. Den skärgård 

som sträckte sig fran Stockholm via Åland och längs Finlands sydkust in i Finska 

viken passade inte helt för örlogsflottan. Det krävdes en flottstyrka med förmåga 

att operera kustnära på grunt vatten mellan kobbar och skär.19 Efter det miss

lyckade kriget 1741—43 då hela den svenska gränsfästningslinjen i sydöstra Fin

land förlorades till Ryssland beslöt man i Sverige att anlägga två nya fästningar 

på Finlands sydkust och bygga upp en skärgårdsflotta.20 Under ledning av 

17. Jern 1980, s. 118-19. 
18. Uppgiften är från 1820-talet men bör ha gällt även 1808. Rantanen, s. 58. 
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Augustin Ehrensvärd och skeppsbyggargeniet Fredrik Henrik af Chapman ska

pades skärgårdsflottan. Denna nya flotta behövde dock en stödjepunkt i den 

östra rikshalvan - en place d'armes. Detta tillsammans med behovet av gränsfäst

ningar som kunde hålla stånd mot ryssarna tills hjälp hunnit anlända från 

Sverige, ledde till anläggandet av fästningarna Svartholm och Sveaborg. Genom 

Sveabrogs tillkomst räknade man med att kunna får den tid som krävdes för att 

hinna undsätta Finland vid ett ryskt anfall. Fästningen skulle kunna hålla ut och 

fungera som brohuvud för en undsättningskår, men även som förrådsfåstning. 

Innanför dess murar kunde förnödenheter lagras för en del av de finska förband 

som vid rätt tidpunkt kunde delta i en motstöt för att driva ryssarna ut ur Fin

land.21 

Ehrensvärd kom under flera årtionden att leda arbetet med att planera och 

bygga upp det finska försvaret.22 Hans plan utgick från några grundförutsätt

ningar som är viktiga för förståelsen av de senare försvarsplanerna som framfö

rallt tillkom under 1780-talet och som var grunden för planeringen 1808. Han 

ansåg att det enda möjliga område att operera inom var längs kusten. I det inre 

av Finland skulle det vara omöjligt att föra krig på grund av kommunikations-

och underhållsproblemen. Han lade därför mycket liten vikt vid Savolax och 

Karelen. På samma sätt såg han inte Tavastehus i det inre av Finland som en ort 

av någon större betydelse. Hans försvarstänkande stödde sig på förbindelsen med 

moderlandet varför skärgårdsflottan och Sveaborg blev centrala. Han ifrågasatte 

samtidigt starkt om ett vinterkrig överhuvudtaget var aktuellt. Vid Helsingfors 

skulle en stark dubbelfästning byggas som både kunde säkra en hamn för skär

gårdsflottan och samtidigt bli en säker och trygg replipunkt för fältarmén.23 

Under 1780-talet möter oss en delvis ny inställning till försvarsproblemet. 

Risken för ett ryskt anfall in i Savolax i riktning mot Österbotten började nu 

uppfattas som synnerligen aktuellt.2^ Faran var att en reträtt längs kusten kunde 

genskjutas av en rysk framstöt genom Savolax innan armén hade nått Uleåborg 

där vägarna möttes. Detta ledde till att större vikt måste läggas vid försvaret av 

denna del av Finland. Samtidigt börjar hotet om ett vinterkrig alltmer tas på all

var. Gustav III framförde 1783 åsikten att Finland vintertid kunde överrumplas 

innan armén hade samlats.25 Enligt Waller spred sig under 1780-talet, särskilt 

19. Förutsättningarna för skärgårdsflottan och i övrigt en mycket bra analys av de militärgeogra
fiska förhållandena i Finska viken se Lyth, Einar. "Kanoner på köl. Militärgeografiska och artilleri
tekniska förutsättningar för svenska skärgårdsflottan i Finska viken" i Norman, Hans. 
Skärgårdsflottan, Lund 2000, s. 90-116. 
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mot årtiondets slut, pessimismen vad gäller möjligheterna att försvara Finland 

utan hjälp från moderlandet — särskilt i Finland började man tvivla. Tanken på 

att fältarmén skulle genomföra en reträtt norrut efter det att garnisoner hade 

lagts in i fästningarna dyker upp under årtiondet före Gustav III:s ryska krig. 

Generalen Johan Christopher Tolls försvarsplan från 1784 föreskrev en reträtt 

och förutsatte utländsk hjälp då man också räknade med ett danskt anfall.2^ I 

försvarsplanerna börjar man nu ta konsekvenserna av hotet om ett ryskt fram

trängande i Savolax och det faktum att Sveaborg först och främst var en skyddad 

bas för skärgårdsflottan. De finska förbandens numerär utökades genom värv

ning och uppsättande av vargeringsförband. I Savolax sattes en särskild brigad 

samman som självständigt vid ett ryskt anfall skulle kunna fördröja ryssarna och 

ge den övriga fältarmén tid att mobilisera och retirera. 

Vid sidan om dessa i huvudsak pessimistiska och defensiva planer författades 

mer optimistiska planer. Samuels Möllers idéer och Magnus Björnstiernas planer 

var rent av offensiva och byggde på en stark motstöt från Savolax in i Ryska Fin

land för att vid ett ryskt anfall skära av de ryska underhållslinjerna bakåt och i 

20. Beslutet var ett svar på en ny hotbild, men det fìnns de som anser att den drivande kraften 
bakom dessa satsningar till övervägande del var revanschistiska ambitioner. Matti Klinge driver 
uppfattningen att fästningen kom till som ett resultat av den så kallade trippeUalliansen 1747 mel
lan Preussen-Sverige-Frankrike och hattpartiets seger. Han menar att fästningen var ett utryck för 
ambitionen att återerövra de gamla svenska besittningarna på andra sidan Östersjön. Ryssarna skall 
dessutom mer ha varit mer intresserade av Sveaborg än Finland i övrigt. Utan Sveaborg hade rys
sarna kanske inte varit intresserade av att erövra Finland. Se bland annat Klinge, Matti. "Sveaborg 
— den fransk-turkiska bakgrunden" i Sveaborg—samtiden och eftervärlden, Helsingfors 1998, s. 10— 
23. Invändningar kan göras mot detta. Det är ett faktum att kriget 1741-43 innebar att hela den 
gamla fastningsgördeln föll i ryska händer. Det är också ett faktum att de krigsplaner som fanns 
under 1780-talet var defensiva. Bekymren bland militären rörde snarast hur Finland skulle kunna 
försvaras inte hur man skulle kunna ta St Petersburg. Dessutom var det ryska skärgårdsvapnet ett 
hot som funnits sedan början av 1700-talet. Det pågick under 1700-talet en diskussion mellan före
språkarna för skärgårdsflottan och de som stödde en satsning på örlogsflottan. Frågan gällde i stor 
utsträckning huruvida man uppfattade Ryssland eller Danmark som huvudfiende. De som såg 
Danmark som huvudmotståndare i ett kommande krig stödde en satsning på örlogsflottan och de 
som såg Ryssland och hotet mot Finland som mest allvarligt pläderade för skärgårdsflottan. Hela 
meningsmotsättningen hade också en direkt koppling till den politiska skiljelinjen mellan hattar 
och mössor i det frihetstida samhället. Mössorna var anhängare av en satsning på örlogsflottan med 
dess bas i Karlskrona, medan hattarna i allmänhet stödde en uppbyggnad av skärgårdsvapnet och 
fästningarna i Finland. Ehrensvärd tvingades under mössornas regim under 1760-talet att lämna 
sin ledande ställning, men återkom efter hattarnas maktövertagande 1769/70. Se Norman, Hans. 
"Den svenska skärgårdsflottna 1700-1824" i Norman, Hans (red). Skärgårdsflottan, Lund 2000, s. 
i4f-
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förlängningen hota St Petersburg.2'7 Den blivande befälhavarens under 1808, 

Klingspor, egna planer var också mer optimistiska. Han förordade en utökning 

av arméns numerär och om det blev nödvändigt en reträtt till Sveaborg. Klings

por ansåg också att Savolax måste försvaras.28 I ett utkast från december 1807 

pekar Klingspor på de fördelar som uppkommer under vintern genom det stora 

snödjupet och nödvändigheten att operera längs de fåtaliga vägarna. Han skissar 

en ställning stödd på fem pass i terrängen som med enklare fältbefästningar och 

blockhus skall försvaras aktivt - bland annat med hjälp av strövkårer på skidor.29 

Det var trots detta de planer som byggde på ett starkt defensivt uppträdande 

som kom att få något reellt genomslag under 1700-talets andra hälft fram till kri

get 1808. Orsaken till detta har på ett övertygande sätt härletts av Waller till den 

förhärskande synen på krigföringen som var rådande under 1700-talet och som 

var allmänt spridd i den svenska krigsmakten.^ Manöverkrigföringens principer 

och främsta företrädare — D H van Bülow, Henry Lloyd och ärkehertigen Karl 

av Österrike — var kända i Sverige före krigsutbrottet 1808.^1 Det defensiva upp

trädandet och tanken att i inledningsskedet falla undan för fienden hade klart 

21. Lyth, s. 93. 
22. Vissa anser att han var den mest tongivande och inflytelserike militären vid denna tid i Sverige. 
Generalstaben II, s. 55. 
23. Generalstaben II, s. 55—59. 
24. Waller 1948-49, s. 67. 
25. Waller 1948-49, s. 68. Ryska Finland var den del av Finland som tillföll Ryssland efter det ur 
svensk synvinkel katastrofala kriget 1741-43. 
26. Birck, Erik Ludvig. General Tolk krigsplan år 1788. Dess utförande och sammanbrott, Helsingfors 
1944, s. 23f. Jämför Waller 1949, s.67. 
27. Planer som förespråkade ett aktivt försvar diskuteras i Juva, Einar W. "Uppfattningar om Fin
lands försvar vid början av 1800-talet" i 
28. KrA. Enskilda arkiv, Klingsporska arkivet vol IV: Tankar om Finlands försvar, i händelse af 
anfall i vinter, författat 1807 i december. 
29. ibid. 
30. Waller 1948-49, s. 70 f. Juva har i detta avseende en delvis motsatt uppfattning. Han menar att 
den svenska militären vid tiden för kriget 1808-09 påverkades av den nya Napoleanska rörliga krig
föringen och därmed inte längre lade någon vikt alls vid fästningarna. Om så hade varit fallet måste 
man fråga sig varför man 1808 lade in så starka garnisoner i fästningarna. Han pekar visserligen på 
utökningen av armén och de lätta trupperna för den rörliga krigföringen. Detta innebär dock inte 
att de svenska militärerna hade räknat ut fästningarna och ännu mindre att de tagit till sig den nya 
krigföringens principer. Juva, Einar W. Finlands väg från Nystad till Fredrikshamn 1721—1809, 
Stockholm 1947, s. 198. 
31. General Lloyds Praktiska och Politiska Handbok för officerare, Stockholm MDCCC; Det Nyare 
Krigs-Systemets Esprit, Stockholm 1801; Se Waller 1949, s. 70-74. 
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stöd hos dessa teoretiker och tillämpades med stor framgång av ryssarna 1812. 

Försvarsplanerna för Finland byggde inte bara på inhemska uppfattningar som 

går tillbaka på Ehrensvärd och situationen efter 1721, utan påverkades i lika stor 

utsträckning av den samtida gängse uppfattningen om hur en underlägsen för

svarare bör agera mot en överlägsen angripare när det egna landet är så stort att 

det ger möjlighet till reträtt. 

Den svenska försvarsplanen 1808 

Hemliga krigsberedningen tillsattes den 11 januari 1808 och hade till sin uppgift 

att utarbeta en försvarsplan för Finland.32 Vid denna tidpunkt hade man från 

svensk sida börjat bli på det klara med att ett ryskt anfall kunde komma.33 

Beredningen var färdig med sitt arbete den 31 januari 1808. Utgångspunkten för 

betänkandet var det utrikespolitiska läget vilket gjorde ett tvåfrontskrig, med ett 

förväntat anfall från både Danmark och Ryssland, sannolikt. Mest fruktade man 

ett anfall vintertid på Finland. Betänkandet förordade ett defensivt agerande och 

andades pessimism när det gällde möjligheterna att kunna stå emot ryssarna i 

gränszonen vid ett vinteranfall och förordade därför en reträtt till Österbotten 

för att föra fältarmén i trygghet undan ett nederlag för att rädda den. I fästning

arna skulle så stor del av förbanden i Finland som möjligt läggas in. Med vårens 

ankomst skulle sedan Finland återtas med stöd av flottorna. Beredningen ansåg 

att förråd måste läggas upp i fästningarna för att klara de större garnisonerna, 

men även för fältarmén på olika platser. 

Underhållsproblemen togs på största allvar. En plan gjordes upp över var 

magasinen borde läggas och vilken kapacitet de skulle ha. Enligt beredningens 

åsikt borde förråd samlas i Tavastehus, Jorois, Kuopio, Nykarleby och Uleåborg. 

I Uleåborg angavs att proviant och furage för hela tre månader för 10 000 man 

och i 600 hästar skulle skaffas fram. För att ordna allt detta skulle en kompetent 

person sändas till Finland för att sköta Finska arméns proviantering. Det blev 

generalintendenten Överste af Schenbom som kom att få detta uppdrag. Pengar 

för upphandling av proviant inom Finland måste enligt krigsberedningen skaffas 

fram. 34 

32. Uppsala universitetsbibliotek (UUB). vol L 315b: Hemliga krigsberedningens handlingar. Om 
beredningen se Waller 1949, s. 63$ Carlsson s. 88f; Generalstaben I, s. 4o8f och II, s. 86f. 
33. Hornborg, s. 4if. 
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Hemliga krigsberedningens betänkande utmynnade till sist i en instruktion 

till överbefälhavaren i Finland generalen Klingspor. Av instruktionen framgår att 

ryssarna skulle fördröjas av den retirerande fältarmén. Man skulle "...icke för än 

nöden påtränger, retraiten företagen...". Alla förråd som inte hann transporteras 

undan skulle förstöras. På fästningarna skulle garnisoner läggas in. Svartholms 

fästning skulle sedan "...till sista man..." försvaras och Sveaborg på samma sätt 

efter fältarméns reträtt "...med lif och blod..." hållas.3*5 Planen var enkel och 

byggde på att fältarmén föll tillbaka på en trygg underhållsbas, Uleåborg, innan 

den led risk att genskjutas av ryssarna genom Savolax. 

Många har framfört kritik mot att försvarsplanen var så direkt defensivt inrik

tad.36 Likaså det faktum att förberedelserna sattes igång mycket sent med tanke 

på att högsta krigsledningen kände till ryssarnas aggressiva avsikter. De sena för

beredelserna i Finland måste ändå förstås mot bakgrund av övertygelsen att ett 

vinterfälttåg var osannolikt. Dessutom ville man från svensk sida inte provocera 

ryssarna till aktion och slutligen var det största intresset riktat söder ut mot Dan

mark och det som man i Stockholm uppfattade som ett mer akut hot mot rikets 

säkerhet. 

Ryska krigsmål och planer 1808 

Anfallet på Finland skedde vid en för Ryssland mycket gynnsam tidpunkt. 

Sverige var politiskt så gott som isolerat och kunde endast räkna med stöd från 

England. Ur militär synvinkel var det genialt att satsa på ett vinterfälttåg. På så 

sätt slapp ryssarna att konfronteras med den starka svenska skärgårdsflottan vil

ket i föregående krig 1788-90 hade visat sig mycket riskabelt. Genom ett vinter

fälttåg kunde man använda sin numerära överlägsenhet till lands och dessutom 

snabbt isolera Sveaborg, grundstenen i det svenska försvarssystemet, och på 

samma gång större delen av den svenska skärgårdsflottan som fanns upplagd vin

tertid inom fästningens vallar. Inledningsvis kunde ryssarna räkna med att 

endast ställas mot de förband som kunde mobiliseras inom Finland. Undsätt

34. Hemliga krigsberedningens utlåtande till kungen den 31/11808. Utlåtandet tryckt i Portefeuille, 
III, Stockholm 1842, s.127-133. UUB. vol L 315b: Hemliga krigsberedningens handlingar. 
35. Instruktionen finns i original KrA. Krigshandlingar vol 80. Instruktionen är också tryckt i 
Generalstaben II, bilaga 18. Citat Generalstaben II, bilaga 18. 
36. Hornborg menade att den vittnade om "fullständig hjälplöshet". Hornborg, s. 35. 
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ning från Sverige skulle dröja och på allvar bli ett hot först efter islossningen. Ett 

vinterfälttåg var också att föredra då det var enklare att ta sig fram på vintern. 

Det som talade mot ett vinterfälttåg var bristen på förnödenheter, den stränga 

kölden och det faktum att sjötransporter inte kunde användas. 

De ryska krigsmålen för anfallet mot Sverige i februari 1808 har stor betydelse 

för tolkningen och förståelsen av ryssarnas uppträdande i Finland. En del av det 

ursprungliga finländska territoriet hade vunnits i det för Sverige så katastrofala 

kriget 1741-43. Gränsen gick 1808 vid Kymmene älv. Södra Finland var i allra 

högsta grad intressant för ryssarna att dominera. Genom att behärska Finska 

vikens stränder var det lättare att trygga försvaret av huvudstaden St Petersburg. 

Lyckades ryssarna lägga under sig denna del av Finland kunde de slippa svenska 

anfall som åtminstone två gånger - 1741-43 och 1788-90 - under det gångna 

århundradet hade hotat huvudstaden och ryssarnas sjöherravälde i Finska viken. 

Dessa tankegångar är tydliga i ett brev från Buxhoevden till kejsaren den 24 mars 

1808. Ryssarna hade just intagit Åbo och därmed fullbordat erövringen av hela 

södra Finland med undantag för Sveaborg som ännu inte hade kapitulerat: 

... Aldrig har ännu ett land genom sin förening med Eder stora monarki 
medfört så många fördelar som Finland genom sin förening. Hufvudsta-
dens trygghet har sedan länge fordrat, att våra gränser utsträckas till Bott
niska viken och att Finska vikens lyda uteslutande under ryssarna. Denna 
tanke har föremål för Högst salig Hans Majestät Pdter den Stores omsorg 
och utgjorde Hennes majestät Kejsarinnan Katharina den Stora omedel
bara önskan...̂ 7 

I sitt brev pekar Buxhoevden på att redan Peter den Store hade Finlands erövring 

som mål. Beslutet att behålla Finland 1808 togs trots detta efter det att kriget 

hade inletts. Uppgörelsen med Napoleon i Tilsit gällde egentligen att tvinga 

Gustav IV Adolf att inordna sig i kontinentalsystemet. Fransmännen var också 

mycket angelägna om att detta så snart som möjligt skedde för att England skulle 

kunna tvingas på knä. Operationen mot Finland hade därför inledningsvis ett 

begränsat mål: att tillfälligt ockupera Finland. Den proklamation som spreds till 

befolkningen direkt efter anfallet vittnar om att man inte kom för att stanna. 

Kejsaren Alexander ändrade sig redan i mars 1808. Han beslöt att behålla de 

erövringar som gjorts. Tillfallet var väl valt. Napoleon hade haft framgångar i 

37. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 2*80: Brev från Buxhoevden tül kejsaren, Åbo den 12/3 1808. 
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Spanien och skulle knappast missunna Alexander erövringen av Finland. Dess

utom var det omöjligt att på Balkan utvidga det ryska territoriet. Finlands öde 

avgjordes på så sätt av storpolitiken. Finlands införlivande med det ryska kejsar-
in 

dömet tillkännagavs offentligt i en deklaration den 28 mars 1808. 

Uppenbart är också att den ryska ledningen för trupperna i Finland snabbt 

blev införstådda med att Finlands erövring nu var det högsta krigsmålet. Detta 

visar de rapporter och promemorior som behandlar hur man skall försvara Fin

land mot svenska motanfall och återtagningsförsök. Buxhoevden menade i april 

1808 att "...Finlands lyckliga underkuvande har förändrat sättet för krigföringen 

från anfalls- till försvarskrig...".39 Trupperna omdisponerades för att kunna möta 

en svensk motoffensiv från norr, som mycket riktigt också kom, och för att slå 

tillbaka svenska landstigningsförsök längs kusten, vilket gjordes framgångsrikt 

vid fyra tillfällen. 

Det fanns en plan för hur underhållet skulle klaras. Denna framgår till vissa 

delar av ett yttrande gjort av Buxhoevden över anfallsplanen före kriget strax 

efter det att han fått befälet för den ryska armén. Först och främst skulle huvud

magasin upprättas i Viborg, Fredrikshamn och Davidstad. För att klara försörj

ningen av furage till kavallerihästar menade Buxhoevden att furage borde samlas 

in i områdena bortom St Petersburg, bland annat i guvernementet Novgorod, 

för att tillsvidare spara tillgångarna på furage närmare gränsen. Dessutom borde 

alla trosshästar utom de allra nödvändigaste skickas till samma områden och 

underhållas där. Detta innebär att ryssarna skar ner sin traditionellt stora tross 

ordendigt inför fälttåget mot Finland.40 Det framgår av planen att särskilt vad 

det gäller furage till hästarna förväntade sig Buxhoevden inte att finna tillräckliga 

mängder i krigsområdet. Redan i inledningen av fälttåget förutsattes alltså att 

man måste räkna med att transportera in förnödenheter i Finland. Planen tyder 

även på en stor medvetenhet om förhållandena i Finland.41 

38. Jämför Villstrand 1999, s. 291-92. 
39. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 2-80: Rapport från Buxhoevden till kejsaren, högkvarteret 
Helsingfors den 10/41808. 
40. Detta stöds av Michailovkij-Danilevskij, även om det är oklart var hans uppgifter kommer 
ifrån Michailovskij-Danilevskij, s. 4-5. 
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Den svenska armén — ledning och underhållsorganisation 

Innan den svenska ledningen och underhållsorganisationen diskuteras måste 

några egenskaper hos den svenska armén lyftas fram. Större delen av Finska 

armén som fick ta den första stöten, på samma sätt som de förband som tillför

des från Sverige, var indelta. De värvade trupperna, framförallt gardesförbanden, 

kom att spela en mindre roll i Finska kriget 1808-09. Den svenska armén var 

langt ifrån det slagfardiga vapen som den karolinska armén en gång varit. Visser

ligen hade en uppryckning skett under 1770-talet av övningsverksamheten. 

Bland annat ökades antalet mötesdagar. Trots detta går det inte att komma ifrån 

att avsaknaden av ordentliga fältövningar och låg utbildningsnivå rilUammanc 

gjorde att den indelta svenska armén vid krigsutbrottet 1808 inte var något annat 

än ... en milis av fria män... Den militära utbildningen hade försummats 

till förmån för arbetskommenderingar - inte minst till Sveaborgs vallar. Soldaten 

var till vardags bonde och starkt bunden till familj och hembygd. Han var en väl 

etablerad del av lokalsamhället.43 På många sätt går det att förvåna sig över att 

den svenska armén stod emot sa bra som den gjorde. Motståndaren var inte bara 

numerärt överlägsen utan hade även en helt annan krigserfarenhet. 

Under kriget 1808—09 var brigaden den mest betydelsefulla enheten inom 

armén. Brigaden bestod av ett antal infanteribataljoner kompletterade med artil

leri- och kavalleriförband. Tanken med brigaden var att det skulle kunna operera 

självständigt. Två eller flera brigader kunde ingå i en fördelning som på så sätt 

utgjorde en enhet mellan armé och brigad. Regementsförbanden upplöstes i 

mars 1808. Istället skulle bataljonscheferna direkt stå under brigad- eller fördel

ningscheferna. Grunden i den svenska arméns organisation var bataljonen bestå

ende av fyra kompanier. 

41. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 280: Yttrande från Buxhoevden till kejsaren odat. Att det 
var möjligt för den ryska krigsledningen att ha dessa kunskaper om förhållandena i Finland 
berodde bland annat på de rapport man fick av kaptenen Teslev efter dennes resa i Finland i janu
ari 1808. Naturligtvis hade man också kunskaper om förhållandena genom svenskar i rysk tjänst 
och sedan det senaste kriget 1788-89. ibid vol 284: Kapten Tuslevs rapport angående sin resa i Fin
land januari 1808. 
42. Hornborg, s. 29. 

43. Se Guillemot, Agneta. "Indelningsverk och knektehåll - en introduktion" i Hårdstedt,Martin/ 
Backman, Göran (red). Krig kringKvarken, Oravais 1999, s. 20$f. 

82 



KAPITEL 3 • KRIGSOMRÅDET, PLANER OCH UNDERHÅLLSORGANISATION 

Gustav IV Adolf var krigsmaktens högste befälhavare.44 Alla ärenden som var 

så kallade kommandomål bereddes vid Generaladjutantexpeditionen och före

drogs inför kungen av dennes tjänstgörande generaladjutant för armén. Med en 

mer modern terminologi skulle man kunna säga att kungens tjänstgörande gene

raladjutant hade samma funktion som en generalstabschef.4^ Vid tiden för Fin

ska kriget var Gustav Wilhelm af Tibell kungens tjänstgörande generaladjutant 

för armén. När det gällde frågor som rörde arméns förvaltning och underhåll för

bereddes dessa i Krigskollegiet och lämnades till Krigsexpeditionen. En statsse

kreterare, som samtidigt var chef för Krigsexpeditionen, föredrog dessa ärenden 

först inför Allmänna beredningen och slutligen togs beslut i konselj med kungen 

till vilket olika personer var kallade beroende på ärendets art. På samma sätt 

bereddes kommandomål som gällde flottorna - linjeflottan och skärgårdsflottan 

- av kungens tjänstgörande generaladjutant för flottorna. Förvaltningsmål 

bereddes av Förvaltningen av sjöärenden och föredrogs av statssekreteraren för 

krigsärenden.46 

I toppen på den svenska arméns underhållsorganisationen fanns Krigskolle

giet och Förvaltningen av sjöärenden. Under Gustav III 1782 fick Krigskollegiet 

sin indelning på fem departement. 1796, samma år som Gustav IV Adolf till

trädde sin regering, avskilde man alla kommandomål från kollegiets verksamhet. 

Krigskollegiet blev därefter ett rent förvaltningsorgan. Krigskollegiet omorgani

serades 1805 och bestod efter detta av sex departement. Vid krigsutbrottet 1808 

bildades i enlighet med instruktionerna ett särskilt krigsdepartement inom 

Krigskollegium den 4 mars 1808 för att sköta arméernas underhåll under kriget. 

Vid flottorna fanns en liknande organisation. Förvaltningen av sjöärenden hade 

bildats 1803 för att i Stockholm skapa en central förvaltning för de två flottorna -

linjeflottan och skärgårdsflottan. Förvaltningen av sjöärenden var av denna 

anledning indelad i två departement som skötte respektive flottas förvaltning. 

44. Genom 1772 års regeringsform och 1789 års förenings- och säkerhetsakt var Sveriges regent näs
tan helt enväldig. Endast i frågor som rörde lagstiftningen hade ständerna ett direkt inflytande. 
Gustav IV Adolf skötte rikets administration som han fann bäst och kunde både börja krig, sluta 
fred eller förbund med andra makter. 
45. Kommandomål var de ärenden som kungen i egenskap av högsta befälhavare hade att besluta 
om. Kommandomål meddelades armén i form av så kallade generalorder. 
46. Generalstaben I, s. 100-08. 
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Det fanns andra viktiga förvaltningsorgan som på olika sätt påverkade under

hållet i den förvaltningsbyråkrati och hierarki med vilken de svenska krigsan

strängningarna leddes. Allmänna magasinsdirektionen hade hand om kronans 

spannmålstillgångar i kronomagasinen runt om i riket i vilka kronotionde - och 

avradsspannmålen förvarades. Magasinsdirektionen var av naturliga skäl mycket 

viktig för arméns underhåll i händelse av krig. Ett gött samarbete mellan maga

sinsdirektionen och krigsdepartementet var betydelsefullt. 

Orsakerna till att ett krigsdepartement inrättades strax efter krigsutbrottet 

1808 var i huvudsak två: dels föreskrev instruktionerna från 1805 att ett särskilt 

krigsdepartement skulle inrättas i händelse av krig, dels kunde ledningen inte 

nöja sig med att låta lokala generalkrigskommissariat sköta fältarméernas under

håll. Under kriget i Pommern några år tidigare hade ett generalkrigskommissa

riat på plats i Tyskland ansetts tillräckligt. 1808 var riket direkt hotat och en 

centraliserad förvaltning krävdes. Krigsdepartementet var en krigsföreteelse som 

under det pågående kriget skulle ombesörja fältarméernas behov. Departementet 

var organiserat i tre divisioner med olika ansvarsområden. Den tredje divisionen 

skulle förse fältarméerna med proviant, furage och avlöning samt fördela peng

arna från den särskilda krigsfonden till arméerna.47 Arbetet inom Krigskolle

gium fortsatte som under fredstid, men kom starkt i skymundan av det nya 

krigsdepartementets verksamhet. Det var de direkt krigsansträngningarna som 

tog hela förvaltningens uppmärksamhet. 

Krigsdepartementet fungerade inte som det var tänkt. Bland annat var inte 

samarbetet mellan krigsdepartementet och de olika andra förvaltningsorganen -

som Statskontoret, Kammarkollegiet, Kommerskollegiet, Allmänna magasinsdi

rektionen, Förvaltningen av sjöärenden - tillfredsställande. Ett väl fungerande 

samarbete var nödvändigt för att kunna lösa den mycket omfattande uppgiften 

att förse arméerna vid olika fronter med förnödenheter, avlöning, materiel och så 

vidare. Enligt Birger Steckzén, Krigskollegiets historieskrivare, var en mycket 

viktig orsak till detta förhållande personliga motsättningar mellan olika befatt

ningshavare. En krigskommitté tillsattes den 22 april 1808 för att granska depar

tementets verksamhet och ge förslag till en förbättrad organisation. Ett direkt 

47. Krigsfonden innehöll till mycket stor del subsidiepengar från England för krigsutgifterna. 
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resultat av kommitténs arbete var att Krigsdepartementet den 29 maj 1809 

ombildades till den så kallade Krigsförvaltningen, som var en mer centraliserad 

myndighet men med samma uppgifter och i stor utsträckning samma personal 

som det tidigare Krigsdepartementet.48 

Figur 1: Den centrala underhållsforvaltningen och befälsßrhattandena vid Finska armén 
1808—op 

FÖRVALTNING/UNDERHÅLL KOMMANDOMÅL 
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Källa: KrA. Arkivförteckning, nummer 31, Krigsdepartementet och krigsförvaltningen; 
Generalstaben I, s. 106-08; Steckzén, Birger. Krigskollegii historia del II-III, Stockholm 

1937-
Kommentar: Allmänna magasinsdirektionen hade ansvar för kronans spannmålsmagasin 
och var inte underordnad krigskollegium, men skulle i krig samverka om krigsmaktens 
underhåll. 

48. Steckzén, Birger. Krigskollegii historia del II—III, Stockholm 1937, s. 501 f; Gäfvert, Björn. Krigs
arkivet beståndsöversikt del I, Stockholm 1987, s. 177. 
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Under krigsdepartementet sköttes underhållet vid arméerna, eller där det kräv

des, av det så kallade generalkrigskommissariatet eller bara krigskommissariatet. 

Generalkrigskommissariatet var underställt respektive högkvarter vid den fördel

ning eller armé som det tillhörde. Generalkrigskommissariatets uppgift var att 

sköta arméns avlöning, proviantering och furagering, fåltmagasinen, sjukhusen, 

häsdasaretten och fältapoteket. Under generalkrigskommissariatet fanns olika 

underavdelningar för sjukvården, fältbageriet, utredningsförrådet och alla maga

sin där förnödenheter förvarades längre eller kortare perioder.^ 

För generalkrigskommissariatets verksamhet ansvarade en högre officer - den 

så kallade generalintendenten. Han hade ansvaret förde ekonomiska angelägen

heterna och redogjorde inför högsta befälhavaren för alla ärenden som rörde 

underhållet. Till sin hjälp hade generalintendenten förutom ett antal adjutanter 

även ett fältkontor och ett kansli. Det förra skötte alla räkenskaper, utbetalning 

av löner, upphandling och utskrivning av förnödenheter, ordna magasin och så 

vidare. Det senare skulle ta hand om korrespondensen till och från generalinten

denten vid sidan om fältkontorets verksamhetsområden. 

Underhållet förefaller ha planerats för brigaden, men däremot verkar förnö

denheterna ha hämtat vid magasinen bataljonsvis. Inkvarteringen skede i stor 

utsträckning brigadvis. Det var från brigaderna som generalkrigskommissariatet 

krävde in rapporter om numerär och underhållsbehov. Brigadstaben hade därför 

ett stort ansvar för att planera och organisera underhållet. Vid bataljonerna var 

det regementskvartermästaren som ansvarade för rapportering och rekvisitioner 

av proviant och furage och inte minst att förnödenheterna kom truppen till 

godo.-50 

Eftersom Finland på olika sätt låg avskilt från krigsledningen i Stockholm 

fanns en generalbefälhavare för Finland. Han fick sina order direkt från Kungl. 

Maj:t, men han var i övrigt underställd Krigskollegiet när det gällde förvaltnings

ärenden. Samtidigt som han var överbefälhavare i Finland var han också chef för 

49. Utredningsförrådet tillhandahöll den del av soldatens utrustning som inte tillhörde vapen, 
remtyg (t ex patronväskor) och beklädnad. 
50. Se KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°1 72-1 Generalorder den 14/3 1808; även exempelvis vol 81— 
91: Utgående och inkommande handlingar till de olika brigaderna 1808, även vol 427—28:1808 års 
koncept över utgående expeditioner Finska generalkrigskommissariatet 1808. 
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finska generalkrigskommissariatet. Eftersom det kunde dröja innan order från 

Stockholm anlände hade överbefälhavaren i Finland stora befogenheter att beor

dra mobilisering, anläggande av magasin, upphandling av förnödenheter och så 

vidare. 

Vid tiden för krigsutbrottet 1808 var Klingspor överbefälhavare i Finland. 

Eftersom han i början av 1808 befann sig i Stockholm kom hans ställföreträdare 

af Klercker bli den som på eget initiativ satte igång försvarsberedelserna i Finland 

så fort man i månadsskiftet januari-februari 1808 hade blivit på det klara med att 

ett ryskt anfall var förestående. Till sin hjälp hade befälhavaren en liten stab för 

att handlägga alla kommandomål. Administrationen och de ekonomiska frå

gorna var uppdelade på ett kansli respektive ett fältkontor. Chef för det senare 

var en generalintendent som samtidigt hade ansvaret för proviant- och furagema-

gasinen och det finska passevolansverket. Denna organisation bibehölls och fort

satte att fungera när krigsutbrottet kom i februari 1808. Den 9 februari bildades 

ett fältdugligt fullständigt generalkrigskommissariat för Finska armén. 

Uppgiften att i krigets inledningsskede försvara Finland lades på de finska 

förband som kunde mobiliseras inom Finland. Finska armén kom under kriget i 

Finland att tillföras rikssvenska regementen i olika omgångar och dessutom sat

tes nya förband upp. Brigadindelningen under striderna i Finland är förvirrande. 

Namnbyten och förflyttningar av olika bataljoner mellan brigaderna gör att Fin

ska arméns indelning många gånger är svår att följa. I huvudsak opererade armén 

i två riktningar. Huvudarmén, omfattande fyra brigader, opererade längs kustvä

gen och Nykarleby- och Gamlakarlebyvägarna och en brigad under Sandels i 

Savolax. 

Försörjningen av den svenska armén i fält skedde genom ett utpräglat magasi

neringssystem vid tiden för Finska kriget 1808-09. Det svenska underhållets 

magasinssystem följde de principer som gällde under 1700-talet och som redan 

har berörts. Eftersom de grundläggande förutsättningarna var så svåra i Finland 

och de norra delarna av Sverige måste underhållet effektiviseras så mycket som 

möjligt så att inga förnödenheter förspilldes. Tanken var att hela tiden i förväg 

samla förråd i arméns operationsriktning. Fältförvaltningsreglementet angav att 

det största magasinet helst skulle inrättas i en fästning bakom armén. I Finland 

fanns egentligen bara Sveaborg som kunde fungera som förrådsfästning åt en 

51. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1427: Skrivelse från generalintendenten af Schenbom till 
Generalbefälhavaren, Helsingfors den 9/2 1808. 
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finsk fältarmé. Problemet var bara att Sveaborg låg relativt nära den ryska grän

sen och obönhörligen riskerade att snabbt inneslutas vid ett plötsligt ryskt anfall 

— vilket också skedde 1808. I norra Finland fanns inga fästningar att tala om i 

detta sammanhang. Istället blev det Uleåborg stad med omnejd som genom sitt 

geografiska läge i korsningen mellan kustvägen och landförbindelsen till Savolax 

kom att bli arméns förrådsbas. Det enda skydd som gick att lita på var att det 

geografiska avståndet skulle räcka för att hindra ryssarna att ta Uleåborg. De 

övriga magasinen organiserades och lades upp med hjälp av foror eller om det 

gick genom sjötransporter. Det var viktigt att magasinen placerades så att de 

kunde försvaras och snabbt evakueras om det blev nödvändigt. Det var general

intendenten som i samråd med befälhavaren skulle avgöra var större och mindre 

magasin samt de flyttande magasinen skulle läggas upp. Det betyder att han hade 

direkt inflytande över en helt avgörande faktor i krigföringen — magasinens pla

cering.^2 

Till magasinen samlades förnödenheter genom att de lokala resurserna 

utnyttjades eller genom leveranser från krigsdepartementet. I det förra fallet 

använde i första hand kronans tillgångar regionalt och lokalt - främst tionde-

och avradsspannmål som fanns i kronobodarna. För att ytterligare komplettera 

förråden skulle upphandling ske lokalt genom auktion eller kontrakt med olika 

entreprenörer. Utskrivningar hos allmogen mot kontanter eller rekvisitioner, vil

ket i praktiken innebar löfte om ersättning i en fjärran framtid, kom att bli en 

mycket viktig del av försörjningen. De förnödenheter som samlats in och lagrats 

i magasinen skulle användas så sparsamt som möjligt. Principen var att om de 

lokala tillgångarna medgav skulle soldaterna få kontanta medel att köpa proviant 

för och endast tilldelas bröd av kronan. Reglementet var ändå på denna punkt 

mycket klart. Då "...Arméen står i en steril och fattig Ort, bör General-Intenden-

ten söka att förse Magasinerne det bästa dem ske kan...".53 Matsedeln och mäng

den proviant, på samma sätt som fodermängden till hästarna, styrdes av de så 

kallade provianterings- eller furageringsstaterna (se bilaga). Dessa var fastslagna 

för armén, men skulle ändras i förhållande till tillgången på förnödenheter. Det 

var generalintendentens uppgift att upprätta och variera proviant- och furage

ringsstaterna.^ 

52. Arméens Fält-Förvaltnings-Reglemente, Utfärdadt 1774., andra upplagan, Stockholm 1816. 
53. Kongl Maj:ts Nådiga Fält-Stats Reglemente. Dat. den 2$ April 1796, Stockholm 1796, s. 17 § 37. 
54. Arméens Fält-Förvaltningsreglemente 1774. 
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Förnödenheter skulle hämtas i magasinen för fyra till sex dagar när proviante-

ringsterminen hade fastslagits genom högkvarters- eller brigadorder. Proviant 

skulle bäras av soldaten för två dagar. Resten förvarades på kompaniets tross. 

Transporterna: tross, kronoskjuts och befraktning 

Vid tiden för krigsutbrottet i Finland fanns det inga speciella trängförband inom 

den svenska krigsorganisationen som kunde ombesörja transporter av trupp och 

materiel. Vid de europeiska stormakternas arméer hade sådana renodlade trans

portförband börjat organiseras. Vid tiden för Finska kriget 1808—09 hade utveck

lingen i Sverige inte kommit så långt. ̂  

Vid den svenska armén fanns en tross. För de finska förbanden var det i 

huvudsak 1776 års reglemente som gällde vid krigsutbrottet 1808. Trossen var för 

de finska förbanden organiserad på kompani- och regementsnivå med en mängd 

fordon. Trossen omfattade för ett regemente om 8 kompanier 42 vagnar eller 

kärror, 59 trossdrängar och av 109 hästar. Speciellt för den finska trossen var att 

trosspersonalen var anställd även i fredstid. För de rikssvenska förbanden gjordes 

förändringar i trossorganisationen strax före krigsutbrottet 1808, bland annat 

efter erfarenheterna i Pommern 1806. Det nya trossreglementet 1807 innebar en 

rad förändringar. Trossen skulle nu organiseras på bataljonsnivå. Antalet fordon 

och hästar minskades radikalt. Dessutom förbjöds befälet att ha egna vagnar. 

Trosskolonnerna hade före denna reform varit stora och svårorganiserade. Enligt 

1807 års trossreglemente skulle det finnas 20 hästar och 11 vagnar/kärror per 

infanteribataljon. När kraven på snabb förflyttning ställdes kunde trossen mins

kas till sju enspända kärror per bataljon.^61 maj 1808, mitt under kriget, utfärda

des i Uleåborg nya bestämmelser för den finska trossen i linje med 1807 års 

trossreglemente. Artilleriet och kavalleriet hade på samma sätt en tross för mate

55. Ute i Europa var Österrike en föregångsnation med stående trängtrupper även i fred så tidigt 
som 1771. En rörlig träng med civila kuskar organiserades i Frankrike under revolutionskrigen. 
Under Napoleons överinseende militariserades dessa trängförband 1807 och utgjordes av ett 20-tal 
bataljoner vid samma tidpunkt. Dessa trängtrupper avsåg man skulle bestå även i fred. Diskussio
ner om organiserandet av sådana förband i Sverige kom inte igång ordendigt förrän på 1830-talet 
utifrån de erfarenheter man gjort under kriget 1808-09 och under slutuppgörelsen med Napoleon 
1813—14. Först 1885 sattes de första svenska, i fredstid, organiserade trängtrupperna upp. Se Smith, 
G. A. De svenska trängtrupperna 1885—1935, 2 delar, Stockholm 1935, del I s. 140 f. 
56. Generalstaben. I, s. 212 f samt bilagorna 15 och 16. 
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riel, ammunition och mindre mängder proviant och foder. I övrigt byggde land

transporterna på bondhästar. Armén hade ett minimum av hästar för att klara de 

allra nödvändigaste transporterna. Det fanns ingen kapacitet för transporter av 

soldater, materiel eller förnödenheter i större mängder - särskilt om det rörde sig 

om längre sträckor. 

Generalkrigskommissariatet skötte transporterna som krävdes för att under

hållet skulle fungera. Ansvaret för utskrivning av bondhästar låg däremot hos de 

lokala civila myndigheterna. De stora förflyttningarna av trupp, och även mate

riel, organiserades av de lokala myndigheterna i form av durchtåg. Man kan uti

från detta dra den slutsatsen att kronoskjutsen och lokalbefolkningens 

möjligheter att skjutsa var av oerhörd betydelse för krigsmaktens förflyttningar 

och underhåll. Denna insikt är grundläggande för förståelsen av underhållspro

blematiken och de grundläggande förutsättningarna för krigföringen. 

Kronoskjutsen ingick i durchmarschinstitutionen tillsammans med skyldig

heten att inkvartera och förpläga militära förband på marsch mot viss ersättning. 

Durchmarscherna reglerades i början av 1800-talet av 1791 års Tågordning och 

tillägg till denna.57 Finansieringen av durchtågen skedde bland annat genom 

durchtagsgärden. En speciell skatt som i kristider kunde vara landsomfattande. 

Skatten togs in till kronan och fördelades till de landsdelar som behövde med

len.5 Det var med andra ord allmogen som både skjutsade, inkvarterade och 

förplägade trupperna och samtidigt till stor del betalade alltsammans. 

Skjutsen under kriget 1808—09 genomfördes inte alltid under samma ordnade 

omständigheter som nedan kommer att beskrivas. Till följd av krigsläget blev 

skjutsuttagen inte bara stora, utan i många fåll brast organisationen. Förvalt

ningen av durchtagen bringades i oordning och det hela framstår som en aning 

kaotiskt. Detta gällde i hela krigsområdet. I Västerbotten reglerades många ford

ringarna för utförd skjuts så sent som 1814—15.*^ 

57. Det fanns tre skjutsningsskyldigheter i början av 1800-talet — den vanliga civila skjutsen, 
kungsskjutsen och kronoskjutsen. Kronoskjutsen ingick i durchmarschinstitutionen tillsammans 
med skyldigheten att mot ersättning inkvartera och förpläga militära förband på marsch. Detta 
skedde från 1600-talets slut mot ersättning - så kallad skjutslega. 1791 års Tågordning finns i 
Utdrag ur Pubi, handlingar XVdelen 1791—1794, Stockholm 1819. 
58. Berg, s. 142. 
59. Ett faktum som framgår av källmaterialet kring böndernas fordringar. KrA. Krigshandlingar 
1808-09, vol 658: Fordringar på svenska kronan. 
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En durchmarsch beordrades antingen av krigskollegium eller någon befälha

vare på mer lokal nivå. Ibland kunde det vara landshövdingen på uppbrottsorten 

som stod för underrättelsen om det förestående durchtåget. Till landshövdingen 

i det berörda länet skickades uppgifter som behövdes för att genomföra durchtå

get som storlek på förbandet, mängden materiel, destinationsort, marschroute, 

mötes- och rastställen, nattläger och så vidare. Vid länsgränsen mötte landshöv

dingen, om det var möjligt, i egen hög person. Det kommenderande befälet fick 

här en kopia av marschrouten. Vid första och sista nattlägret, inom länet, skulle 

landshövdingen förvissa sig om att det angivna antalet soldater eller mängden 

materiel stämde.60 Till sin hjälp, eller som ställföreträdare, hade landshövdingen 

i första hand kronofogdarna för länets fögderier. Den övriga kronobetjäningen 

användes också för att till se att marscherna fungerade som de skulle. 

Det var kronofogden, med den övriga kronobetjäningen som hjälp, som hade 

ansvaret för att skjutsbönder utsågs och informerades om det förestående durch

tåget - bland annat genom kungörelser i kyrkorna. Skjutsen fick tidigast uppbå

das kvällen före marschen skulle startas. Det fanns två typer av marscher. Vid 

den vanliga tågmarschen användes skjutshästarna för att transportera materiel 

och förnödenheter. Soldater och underofficerare marscherade till fots. När till

gången på hästar var god eller förbandet - materielen - snabbt måste komma 

fram använde man sig av marche forcée. Detta innebar att all personal fick åka på 

vagnar eller kärror. Marsche forcée skulle endast användas om det kunde ske 

utan större olägenhet för invånarna. Efter 1808-09 stadgades att marche forcée 

endast i högsta nödfall fick användas. Marschhastigheten skulle vara en timme 

per mil. Detta ändrades sedan till en och en halv timme per mil. Dessutom reg

lerades i detalj hur tungt varje kärra eller vagn fick lastas. En 2-spänd vagn fick 

inte lastas tyngre än med 340 kg. Bönderna hade också rätt att själva köra sina 

hästar. Ingen kunde tilltvinga sig tömmarna. Vid vanlig tågmarsch marscherade 

man två eller tre mil om dagen med rast var tredje dag. Vid marche forcée gällde 

åtta till nio mil om dagen, men aldrig under gudstjänsttid på söndagen. 

60. Berg, s. 142-143 
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Ersättning för skjuts utbetalades med två skilling banco milen och häst enligt 

en kunglig resolution av den 20 november 1786. Denna ersättning höjdes 1809 

till atta skilling banco.**1 Om hästen användes som ridhäst utgick ersättning med 

tolv skilling banco milen samt ett tillägg med sex skilling banco milen då skjutsa

ren tvingades ga till hästens avhämtning.6^ Någon ersättning för vagnar eller kär

ror utgick inte. Inte heller för skjuts från huvudrouten till nattkvarter eller till 

och från skjutsningen. Dessa sträckor kunde i vissa fall uppgå till lika långa eller 

till och med längre sträckor än själva skjutsen.6^ Den kungliga förordningen av 

den 28 juni 1809 stadgade att om de skjutsande uppehölls fyra timmar utöver 

den tid som skjutsen tog skulle ersättning med fyra skilling banco timmen och 

häst utgå för varje timme utöver dessa fyra timmar.64 

Utbetalningar till de skjutsande sköttes av kronofogden eller annan kronobe

tjäning. Kronofogden fick dröja högst fjorton dagar med utbetalningarna. Varje 

utbetalning skulle attesteras av den skjutsande — och här dög inte bomärken med 

mindre än att tva personer bevittnade detsamma. Detta var en garanti för att de 

skjutsande fick sin betalning. Redovisning av utbetalade medel för skjutsning, 

förplägnad och inkvartering skulle ske till Landskontoret.65 

Fartyg för underhallstransporter 1808—09 skaffades fram av krigsdepartemen

tet när det gällde transporterna från södra Sverige till Finland och Norrland. För 

de kustnära transporterna och transporter över Bottenviken svarade generalkrigs-

kommissariatet. Kontrakt gjordes upp med den redare eller skeppare som åtog 

sig transporten. Certepartier för befraktning återfinns bara för de större fartygen. 

Kontrakten kom langt ifrån alltid att följas. Destinationen ändrades på grund av 

krigsförloppet eller isförhållanden. På samma sätt som i fallet med skjutsen var 

armén beroende av civila fartyg för sjötransporterna. Det fanns visserligen en 

möjlighet att tjäna pa ett transportuppdrag åt armén, men samtidigt var det risk

fyllda uppdrag och trots försäkringar mot förlust av fartyget eller båten fanns 

sannolikt en viss ovilja mot att hyra ut fartyg till armén. 

61. Branting, Johan Gustaf. Handbok innehållande Uppgifter af de fläste frän äldre tider intill och 
med 182$ utkomne Swenska Författningar, Stockholm 1827, s. 356. 
62. ibid s. 232 

63. Detta framgår av källmaterialet som i vissa fall uppger var de skjutsande bönderna bor. För 
resonemang kring detta faktum se nedan. 
64. Branting s. 232 

65. Räkningen skulle inskickas senast tre veckor efter skjutsningen och vara författade i två exem
plar. Den ena behölls av Landskontoret medan den andra sändes till Statskontoret. 
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Ryska armén — ledning och underhållsorganisation 

De förband som sattes in i Finland 1808 hade i stor utsträckning deltagit i stri

derna på kontinenten 1805-07. Det var med andra ord en i allra högsta grad 

stridserfaren armé som de svenska bondesoldaterna ställdes mot i februari 1808. 

Till detta kan läggas den ryska soldatrekryteringens livstidskaraktär. Visserligen 

var tjänstgöringen satt till 25 år och de som drogs in i armén var per definition 

fria, men de som överlevde dessa hårda år var inte så många. Bördan av att förse 

armén med rekryter låg helt på de livegna bönderna. En soldat som rekryterades 

till armén sågs som "socialt död" i bondesamhället. Seden att sörja de som fång

ats upp av armén genom att sjunga gravsånger — plachi — understryker detta för

hållande.6^ Konsekvensen av den långa tjänstgöringstiden blev att soldaten helt 

tappade kontakten med hembygden och den sociala tryggheten blev istället 

kompaniet. Den ryske soldaten var en yrkessoldat och synnerligen van vid ett 

hårt liv både i fredstid och krigstid. Hornborgs karaktärisering av den ryska 

armén som "...en yrkesarmé av slavar..." är skarp, men i vissa avseenden mycket 

träffande. Den ryska armén var däremot inte en undermålig styrka med odugliga 

befäl. Istället ett synnerligen slagkraftigt instrument i den ryske kejsarens hand, 

vilket bevisades flera gånger fram till 1814. Snarare var den svenska arméns för

måga att bjuda denna armé ett jämbördigt motstånd på slagfältet beundrans

värd.67 

Av stor betydelse för armén var att divisionssystemet infördes 1806 efter 

franskt mönster. Principen var den samma som för de svenska brigaderna. Avsik

ten var att skapa enheter som hade alla de funktioner som gjorde det möjligt att 

operera självständigt. Divisionen omfattade vanligen 4—5 infanteri och 1-2 jägar-

regementen tillsammans med 3 kavalleriregementen, artilleribrigad, ingenjörs

kompani och kosackförband.68 

66. Endast 200-300 man på en division om 17-20 000 man klarade denna bedrift 1809 se Karas-
sev, Serguei. "Det ryska infanteriet vid tiden för kriget 1808-09" 1 Hårdstedt, Martin/Backman, 
Göran. Krig kring Kvarken, Oravais 1999, s. 172. Angående plachi se Fuller, s. 172. 
67. Hornborg, s. 29-30. Citat s. 29. 
68. Generalstaben II, s. 30. 
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Den ryska armén var under napoleonkrigens inledning för dåligt utrustad 

och organiserad för att framgångsrikt kunna föra krig långt från sitt eget territo

rium. Brister fanns framförallt inom underhållsorganisationen. ̂  Detta var en 

viktig orsak till de stora problemen under fälttågen på kontinenten 1805—07. 

Trots de svåra nederlagen mot fransmännen hade den ryska armén skaffat sig en 

stor krigserfarenhet som inte minst visade sig i kriget med Sverige 1808-09, även 

om endast en mindre del av krigsmakten sattes in i Finland. 

Den ryska krigsmakten var inne i en fas av omorganisation under 1800-talets 

första årtionden som ett resultat av krigens nya krav. Direkt under kejsaren stod 

1808 krigsministeriet vilket skötte förvaltningsärenden genom krigskollegiet. Kom

mandomål gick däremot i stor utsträckning genom ministerns departement som 

skulle kunna ses som ett självständigt organ. Detta arrangemang var en rest från 

tidigare organisation. Den ryska ledningen strävade mot en allt större centralise

ring och ministerns departement togs bort 1808.70 

Ett särdrag hos den ryska armén var den enorma tross som vanligtvis med

följde armén. Den ryska armén medförde på trossen stora mängder förnödenhe

ter, vilket visserligen gav dem en god självförsörjningsuthållighet, men kunde 

samtidigt hämma operationerna.^* Vid ett infanteriregemente förekom vid tiden 

för Finska kriget 1808—09 inte mindre än 89 fordon dragna av 221 hästar.^ Inför 

fälttaget 1808 tvingades man dra ned antalet fordon — hur mycket är oklart. För 

transporter av materiel och soldater var man i lika stor utsträckning som den 

svenska armén beroende av bondhästar. 

Ansvaret för underhållet låg centralt hos krigsministeriet. Trots att organisa

tionen vid första anblick förefaller ha varit starkt centraliserad var verkligheten 

egentligen en helt annan. Ansvaret för underhållet låg i praktiken i stor utsträck

ning hos regementschefen. Någon direkt motsvarighet till det svenska krigskom

missariatet, en särskilt enhet vid staben för underhåll med en stor mängd särskilt 

tillsatta ämbetsmän, existerade inte. Antalet krigskommissarier och personal som 

69. Rothenberg, s. 196 f. 

70. Generalstaben II, s. 29 f och Beskrovny, L. G. The Russian Army and Fleet in the Nineteenth 
Century. Handbook of Armamento, Personnel and Policy, Gulf Breeze 1996, s. 133 f. I Beskrovnys bok 
talas om ett ' War Chancellery" vilket förutsetts vara det samma som det i generalstabsverket 
benämda "ministerns departement". 
71. Duffy, Christopher. Russias Military Way to the West. Origins and Nature of Russian Military 
Power 1700-1800, London 1981, s. 234. 
72. Generalstaben II, bilaga 6. Inte mindre än 36 kärror var avsedda för artellerna. 
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hade till uppgift att arbeta med underhållsfrågor var få. Att utifrån detta dra slut

satsen att det inte fanns en underhållsorganisation är trots allt fel. Organisatio

nen byggde helt enkelt på andra principer. Avgörande var soldaternas egen 

förmåga att överleva och organisationen med de så kallade artellerna. ^ 
Om soldatens rekrytering i hembyn sågs som att dö socialt var militärtjänst

göringen samtidigt ett sätt att födas på nytt in i ett nytt sammanhang och till en 

ny familj. För att klara sitt uppehälle i fält sammanstöt sig soldaterna i matlag så 

kallade arteller. Artellen var organiserad på kompaninivå eller lägre. Oftast bilda

des tre arteller per kompani. En kommitté valdes varje fyramånaders period för 

att sköta artellens angelägenheter. Artellens verksamhet övervakades av en under

officer. Genom att varje man avstod en del av sin lön skapades ett kapital som 

kunde användas till artellens gemensamma behov som extra mat och utrustning. 

Inom artellen delades också eventuella krigsbyten. Detta system fungerade såväl i 

fred som i krig och var många gånger själva förutsättningen för att soldaterna 

skulle överleva utan att svälta. Tyvärr minskade detta informella system den 

enskilde soldatens lön och garanterade inte återbetalning av medel vid förflytt

ningar till ett annat förband eller hemförlovning. Ofta missbrukade officerarna 

artellens tillgångar för att tjäna sina egna syften mer än soldaternas - "...kompa

nichefer bemyndigade ett förskott till översten, eller till och med gav honom en 

present..." anmärkte en samtida betraktare/^ 

Den ryska arméns underhållsorganisation hade alltså två parallella system för 

underhållet av trupperna. Underhåll skaffades dels genom befälhavarens försorg 

och dels genom det som artellerna på olika sätt själva lyckades komma över. 

Detta fick konsekvenser då man kan anta att artellerna bedrev både handel och 

plundring särskilt i ockuperade områden. Det fanns trots allt en flexibilitet och 

dynamik i detta system som i svåra situationer, avbrott i tillförseln av förnöden

heter, kunde vara direkt avgörande för den ryska arméns förmåga att fungera. 

73. Generalstaben II, s.41 f. 
74. Fuller, s. i j i f ; Citat i Keep, Soldiers of The Tsar, Oxford 1985, s. 178-79. 

95 



OM KRIGETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Sammanfattning 

Det område som 1808-09 blev krigsområde kunde inte förse den svenska och 

ryska armén med förnödenheter på längre sikt. Detta var man från både svensk 

och rysk sida medveten om och tog hänsyn till i planeringsarbetet inför kriget. 

Både den svenska och ryska krigsledningen räknade med att införsel till krigsom

rådet skulle bli nödvändigt. Det svenska underhållet skulle inledningsvis, innan 

sjöförbindelsen till Sverige åter öppnats med islossningen, leva av de lokala resur

serna. Ryssarna planerade för införsel från St Petersburgsområdet med hästforor. 

De ryska och svenska arméerna och underhållsorganisationerna skilde sig åt 

på några betydelsefulla punkter. Först och främst var den ryska armén en yrkes

armé med soldater vana vid umbäranden och inte minst vid att själva skaffa för

nödenheter. Detta gav den ryska underhållsorganisationen en flexibilitet som 

även kan ha möjliggjort ett större chanstagande när det gäller underhållet. I vil

ket fall som helst borde det ha gett den ryska armén en bättre förmåga att klara 

avbrott i tillförseln av förnödenheter och kompensera den mindre utvecklade 

organisationen på armé- och divisionsnivå. Den svenska armén hade på papperet 

en betydligt bättre underhållsorganisation på arménivå. Generalkrigskommissa-

riatet hade ett helhetsansvar för försörjningen och transporterna, vilket var en 

fördel ut planeringshänseende. Däremot var de svenska soldaterna mindre vana 

vid fältlivet eller de umbäranden som väntade. De var beroende av sina tilldel

ningar från krigskommissariatets magasin. 

Transporterna byggde på bondskjutsen eftersom särskilda transportresurser 

saknades vid både den svenska och ryska armén. Skjutsen administrerades och 

reglerades av den civila lokalförvaltningen av vilken både den svenska och ryska 

armén blev beroende. 

De ryska krigsmålen 1808 var inledningsvis begränsade. Att ta de södra 

delarna av Finland och därigenom uppnå det politiska målet att tvinga Sverige 

bort från alliansen med England var ur underhållssynpunkt realistiskt tack vare 

närheten till St Petersburg, men ur underhållssynpunkt var det ett vågspel att 

efter de inledande framgångarna i mars 1808 satsa på att erövra hela Finland. 

Den svenska försvarsplanen byggde på att Sveaborg i söder skulle hålla ut och att 

fältarmén skulle retirera till de norra delarna av Österbotten. Tanken var att 

genomföra en motoffensiv efter islossningen när sjöförbindelsen med Sverige 

kunde upprättas. Sveaborg skulle då fungera som brohuvud för en landstgnings-

styrka. 
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KAPITEL 4 

Underhållet under kriget i Finland 1808 

Inledning 

I DETTA KAPITEL UNDERSÖKS underhållsproblematiken i Finland 1808. Motsva

rande fråga i norra Sverige 1809 studeras i kapitel 5. Kriget i Finland 1808 kan 

indelas i tre huvudsakliga skeden. Först den snabba svenska reträtten i krigets 

inledning, som tillsammans med mobiliseringen i början av februari, sträckte sig 

till slutet av mars 1808 då den svenska armén samlades i Uleåborgstrakten. Det 

andra skedet omfattar den svenska motoffensiven under våren och sommaren 

fram till slutet av augusti 1808. Det tredje skedet rymmer den slutliga svenska 

reträtten ut ur Finland under hösten, vilken markeras av stilleståndsavtalet i 

Olkijoki den 22 november 1808, och samlingen av Finska armén i Torneåtrakten 

samt den slutliga ryska ockupationen av hela Finland. Sammantaget handlar det 

om perioden från början av februari till årets slut 1808. 

Uppgiften i denna undersökning är att utifrån ett tidigare i detta samman

hang ej använt kvantitativt källmaterial — främst krigs- och magasinsräkenska

perna - och en ny bearbetning av tidigare använda källor undersöka det svenska 

underhållssystemet i Finland 1808. Utgångspunkten är att pröva van Crevelds tes 

om de lokala resursernas betydelse. Enkelt formulerat handlar det om i hur stor 

utsträckning den svenska armén var beroende av de lokala resurserna i Finland 

och i vilken utsträckning försörjningen skedde från förråd utanför krigs- och 
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underhållsområdet. I största möjligaste mån skall alla de tre av Lindegren utpe

kade kategorierna försörjningskapacitet, pengar och transporter undersökas. Det 

ges också möjlighet att utveckla vad det innebar att leva av de lokala resurserna i 

Finland 1808. 

Den ryska arméns underhållssystem skall undersökas på samma sätt, men 

beroende på källmaterialets begränsningar, särskilt avsaknaden av krigsräkenska

per, gar det inte att förankra resultatet på det sätt som är möjligt i fallet med den 

svenska armén. En generell jämförelse mellan de båda arméernas underhållssys

tem kommer i vilket fall som helst att göras. 

De problem som skall undersökas och diskuteras i dessa båda kapitel kan 

sammanfattas i dessa sex frågeställningar: Hur organiserades och fungerade de 

svenska och ryska underhållssystemen i praktiken? Vad dominerade underhållet: 

lokala resurser eller införsel utifrån? Hur utnyttjades de lokala resurserna? Vilken 

betydelse hade transporterna? Vilken betydelse hade pengarna? Hur lyckades de 

båda underhållssystemen och vilka orsaker fanns till misslyckande respektive 

framgång? 

Kapitlet är indelat i två delar i vilka det svenska respektive ryska underhållet 

analyseras. En diskussion av underhållets problem, sett ur svensk respektive rysk 

synvinkel, och den tidigare forskningen inleder de båda avsnitten. I det samman

hanget utvecklas de problem som redan lyftes fram i inledningskapitlet. 

Svenska arméns underhåll i Finland 1808 

Krigföringens och underhållets problem i Finland 1808 

Vid krigsutbrottet genomfördes den krigsplan som fastslagits av hemliga krigsbe

redningen i januari 1808. Reträtten mot norr skedde snabbt utan några mer 

omfattande stridskontakter med den ryska armén. I samtiden kritiserades inte 

reträtten i någon större utsträckning, men blev föremål för desto större klander 

efter kriget.1 Under krigets första månader påverkade av allt att döma det besvär

1. Waller 1948-49, s. 88f. 
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liga klimatet den svenska krigföringen. Klingspor ville hinna sätta armén i säker

het i trakten av Uleåborg innan våren och menföret hann komma på allvar och 

omöjliggöra förflyttningar.2 Detta innebar samtidigt att hela Finland lämnades 

åt ryssarna. 

Den högsta svenska krigsledningen var inte helt enig om hur kriget i Finland 

skulle vinnas under våren 1808. Valet stod mellan en förstärkning av Klingspors 

armé eller en satsning på landstigningar längs den finska sydkusten för att 

splittra de ryska styrkorna, hota underhållslinjerna och understödja folkres

ningar. Det senare alternativet, som starkt drevs av kungen själv, blev det som 

kom till genomförande. Hur realistiskt det var att tro att mindre landstigningar 

tillsammans med folkresningar skulle kunna vinna kriget har ifrågasatts i forsk

ningen på samma sätt som kungens ledning i allmänhet — mest tydligt av Horn

borg.3 Fördelen med planen var ur underhållssynpunkt att den redan besvärliga 

försörjningssituationen vid Klingspors armé inte ytterligare skulle förvärras 

genom att huvudarmén förstärktes. Till denna diskussion hör också kritiken mot 

den svenska ledningen i Finland att man inte bedrev en intensivare och mer sys

tematisk krigföring mot de ryska underhållslinjerna — det så kallade "lilla kriget" 

— vilket bland annat Sandels i viss utsträckning lyckades med i Savolax. Detta för 

in underhållet som en nyckel i hela krigets utgång och frågan ställs på flera håll 

om inte en annan inriktning av den svenska krigföringen kunde ha vänt kriget 

till svensk fördel.^ 

2. KrA. Krigshandlingar, vol 23: Klingspor till kungen, 4 mil från Tavastehus den 9/3, Kalajocki 
den 7/4 och Pyhäjocki den 14/41808. 
3. Denna fråga anknyter till synen på Gustav IV Adolf som krigsledare. Kungens kompetens i 
största allmänhet har ifrågasatts. I bakgrunden fanns de strategiska frågorna om hotet mot södra 
och västra Sverige och planerna på agerande mot Danmark. Kungen förespråkade landstigningar 
tillsammans med satsning på folkresningar för att fortfarande ha resurser att sätta in i söder och 
väster. Generalstabsverket tar ingen klar ställning, men de ifrågasätter om det var realistiskt att 
tänka sig större folkliga resningar och antyder att det var synd att generaladjutanten Tibell inte 
kunde påverka kungen mera än han gjorde. Tibell förespråkade en kraftig förstärkning av Klings
pors huvudarmé i den promemoria som han presenterade för kungen den 19 maj 1808. Hornborg 
är sträng i sin kritik och menar att kungens plan, att satsa på landstigningar, var huvudlös och att 
det självklara valet skulle ha varit att förstärka huvudarmén i norr. Han kastar trots allt in en brask
lapp: förutsättningen var att underhållet kunde ordnas på ett tillfredsställande sätt. Hornborg, s. 
6,112 och Generalstaben III, s. 149 f. 
4. Hornborg, s. 36; De ryska problemen på grund av böndernas obstruktion lyfts fram i general
stabsverket. Generalstaben III, s. i63f. 
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Även den svenska motoffensiven påverkades av de yttre förhållandena. Vår

floden och det urusla väglaget försvårade varje rörelse söderut. Enligt Klingspor 

var det helt omöjligt att få igång offensiven. Älvarna hade svämmat över och 

ryckt med sig broarna. Samtidigt hoppades Klingspor att snösmältningen skulle 

påskyndas så att sjövägen öppnades för transporter vilket han ansåg var en förut

sättning för arméns underhåll.^ Transport- och underhållsproblemen stoppade 

upp den svenska rörelsen söderut. Den brödbakning som berördes inledningsvis 

blev tillsammans med alla andra besvärligheter ödesdigra för operationen då den 

svenska huvudarmén kom för sent för att kunna dra nytta av eller stödja de land

stigningar som genomfördes vid Lemo den 19-20 juni och vid Vasa den 24 juni 

1808. Hur som helst drev den svenska motoffensiven ryssarna sakta söderut 

under sommaren. Trots framgångarna fastnade offensiven i Sydösterbotten efter 

slaget vid Lappo den 14 juli 1808. I sin rapportering framhöll Klingspor att till

förseln av förnödenheter sjövägen var avgörande och att det började bli svårare 

och svårare att skaffa förnödenheter lokalt. Finska arméns befälhavare menade 

att de grundläggande svårigheterna att underhålla armén hade en negativ inver

kan på krigföringen och försvårade en fortsatt offensiv söderut.6 

I den tidigare forskningen ges en annan bild av problemen under våren-som

maren 1808. Klingspors långsamma och tveksamma marsch söderut och oför

måga att följa upp framgångarna i början av juli har varit föremål för diskussion 

och kritik. Klingspors underhållsproblem ifrågasätts av författarna till general

stabsverket. De menar att det mer handlade om brister i organisationen och 

Klingspors "...obenägenhet att verkligen våga något..." och hans klagande över 

svårigheterna "...voro afsedda att tjäna till plausibla förevändingar för att slippa 

slåss." Bristerna i transportorganisationen lyfts särskilt fram av generalstabsver

kets författare som en viktig orsak till den långsamma offensiven. Ett resultat av 

detta blev att den svenska armén var starkt bunden till magasinen under motof

fensiven varen-sommaren 1808.^ Overksamheten efter framgångarna under våren 

kritiserades på samma sätt. Det framhålls att krigsdepartementet avsände ett 

5. Ett av de större enskilda problem som han angav vid denna tid var avsaknaden av en bro över 
Sikajokiströmmen. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 23: Klingspor till kungen, Brahestad den 3/ 
61808. Krigskommissariatet gav uttryck för den krisartade situationen i början på maj i olika skri
velser se bland annat KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 427: Skrivelse till af Schenbom, Brahestad 
den 6/5 1808. 
6. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 24» Klingspor tül kungen, Lappo den 12/8 1808. 
7. Generalstaben III, s. 136. Citat s. 136. 
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stort antal fartyg till bland annat Nykarleby och att det inte fanns någon brist på 

förnödenheter. Införseln sjövägen skulle därmed ha varit god. Finska armén i 

Österbotten blev bunden till kusten av ingen annan anledning än att Klingspor 

inte ansåg att det gick att fjärma sig mer än tio till tolv mil från kusten. Orsaken 

till detta var enligt Klingspor för det första att det inte var klokt att anlägga några 

större magasin i land så länge ryssarna stod i Sydösterbotten och för det andra att 

transporterna fram till frontförbanden var mycket svåra att organisera. Denna 

förklaring till varför den svenska armén inte kunde operera mer offensivt under

kändes av generalstabsverkets författare. Slutomdömet blev, i linje med arbetets 

huvudförklaring i allmänhet, att det var den bristande ledningen som fällde 

avgörandet. Varför kunde inte Klingspor ordna transporter till trupperna när 

ryssarna klarade av det även när avstånden var mycket stora?^ Generalstabsver

kets resonemang bygger på rapportmaterial. Några studier av krigs- och maga

sinsräkenskaper har inte företagits. Det finns därför möjlighet att pröva 

hållbarheten i de resonemang som förs kring tillgången på förnödenheter. 

Bundenheten till magasinen lyfts även fram av andra forskare. Waller pekar i 

sin forskning på hur magasinens placering redan under den första reträtten 

direkt avgjorde arméns marschväg och fråntog Klingspor handlingsfriheten.^ 

Bundenheten till magasinen är också Jahnukainens viktigaste förklaring till pro

blemen i Finland 1808. Han menar att för Klingspor handlade det i första hand 

om att se till att hans armé överlevde, i andra hand att besegra ryssarna. Jahnuka-

inen tar ett helhetsgrepp på kriget utifrån ett underhållsperspektiv. Han vill sär

skilt uppmärksamma det han anser var en alltför stark fixering vid Uleåborg som 

huvudunderhållsbas. Klingspors rädsla för att genom en rysk framstöt genom 

Savolax eller via de andra vägarna genom Finland avskäras från sina förbindelser 

bakåt med Uleåborg blev "... en mardröm, ur vars grepp Klingspor inte lyckades 

frigöra sig under hela fälttåget/'. Trots att sjöförbindelsen med Sverige kunde 

upptas under sommaren och förnödenheter föras in sjövägen, var det mot Uleå

borg som den sludiga reträtten gick. Jahnukainen menar sammantaget att det 

var magasinssystemets hämmande effekter som gjorde att Klingspor aldrig kunde 

få någon hastighet i sina framryckningar. Det krävdes ständiga uppladdningar 

innan någonting överhuvudtaget kunde företas. När magasinen trots allt var 

8. Generalstaben V, s. 67. 
9. Waller 1948-49, s. 65. 
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fyllda utnyttjades detta ända inte — 'sättet hade blivit en vana " skriver Jahnuka-

inen. Jahnukainens analys har trots sitt tankeväckande innehåll inte fått något 

större genomslag. Orsaken kan vara att de inte är grundade på en mer omfat

tande empirisk undersökning.10 

När det stod klart att den svenska armén måste börja dra sig norrut igen inför 

det ryska hotet om att avskära huvudarmén vid kusten genom framstötar genom 

Finland mot Nykarleby, Gamlakarleby och Uleåborg ställdes den svenska led-

ningen inför ett val: antingen samlades armén till Vasa för överskeppning till 

Sverige eller så fortsatte reträtten som under mars till Uleåborg. Risken med det 

första alternativet var att man riskerade att bli fångade med ryggen mot havet, 

om en överskeppningen inte hann organiseras i tid. Det senare alternativet blev 

lösningen. 

Problemen tilltog under reträtten efter det sista försöket att stoppa den ryska 

framryckningen vid Oravais den 14 september 1808. Ett stillestånd den 29 sep

tember gjorde för en månad slut på krigshandlingarna. Stilleståndet blev Klings-

pors sista bidrag till kriget i Finland. Han överlämnade befälet och det som 

återstod av Finska armén till af Klercker — den som krigets inledning hade orga

niserat mobiliseringen. I början av oktober rapporterade den nye befälhavaren 

att snart "... alla de faveurer, naturen lämnar detta landets positioner förfaller."11 

af Klercker syftade pa den kommande vintern och att alla vattendrag snart fryser 

till och blir lättare för ryssarna att passera. Bristen på proviant och furage tilltog 

och tillförseln sjövägen försvårades av de tilltagande höststormarna. Allt hårdare 

metoder krävdes för att få fram förnödenheter.1^ I slutet av oktober återupptogs 

striderna — först i Savolax, senare längs kusten. Det blev mycket svårt att hålla 

mot den ryska offensiven. Operationerna försvårades av väglaget och furagebris

ten vilket i sin tur inverkade negativt på underhållet.13 En reträtt närmare förrå

den i Uleåborg blev nödvändig. Den blida väderleken hindrade att man 

...bakom sjöar och kärr, afhämta hvad under vintertid kan åtkommas."1^ 

Utrustning saknades och sjukdomar grasserade. Situationen blev alltmer hopp

10. Jahnukainen, s. 124-131, citat s. 128 och s. 131. 
11. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 24: af Klercker till kungen, Kalajoki den 6/10 1808. 
12. ibid: af Klercker till kungen, Kalajoki den 22/10 1808. 
13. af Klercker angav särskilt att det blev svårt för Sandels att hålla fronten i Savolax bland annat på 
grund av att det var omöjligt att föra fram förnödenheter. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 24: af 
Klercker till kungen, Brahestad den 31/101808. 
14. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 24: af Klercker till kungen. Brahestad den 10/111808. 
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lös. Reträtten stannade inte i Uleåborg. Efter stilleståndsavtalet i Olkijoki den 22 

november 1808, som räddade armén undan en sannolik kapitulation, utrymdes 

stadens förråd och marschen gick vidare till Västerbotten. Det ombytliga vädret 

som pendlade mellan stark kyla och menföre medförde stora svårigheter vid älv

övergångarna. af Klerckers uppfattning var att oavsett om han hade kunnat 

stoppa ryssarna genom strid hade han tvingats lämna Uleåborgs län på grund av 

bristen på förnödenheter, af Klercker ger också uttryck för tron att ryssarna inte 

kunde fortsätta sin offensiv så fort vinterkölden satte in.1^ Reträtten innebar 

stora förluster av materiel och förnödenheter då det var omöjligt att få med sig 

allt på grund av bristen på hästar. Antalet sjuka soldater ökade ständigt liksom 

dödligheten och deserteringarna.16 

Svenska arméns livsmedel och foder — normen och verkligheten 

Grunden för en undersökning av den svenska arméns försörjning måste vara 

kunskaper om vad en soldat eller en häst åt eller förväntades äta i fält. För att 

kunna utföra en riktig analys av underhållssystemets funktion måste de olika 

komponenternas betydelse i kosthållet klarläggas. 

Soldatens mat kan delas upp i tre huvudsakliga delar: bröd, kokmat och 

sovel. Brödet var mjukt eller torrt. Kokmaten bestod av gryn, ärter och mjöl. I 

sovel ingick kött, fläsk, fisk och smör. Kött och fläsk utdelades saltat eller torkat, 

men även rökt. Nötkött skulle dessutom tilldelas färskt. Fisk, oftast sill eller 

strömming, förekom saltad. I den mån torkad fisk delades ut handlade det om 

mindre feta fiskar som gäddor Till detta kan sedan läggas smör och koksalt. De 

olika varorna kunde bytas ut mot varandra om brist uppstod på någon vara. I 

sådana fall byttes smör och fläsk mot varandra, medan brister i köttilldelningen 

kompenserades med fisk och tvärtom. På samma sätt byttes kokmatens olika 

varor mot varandra. 

Utanför den egendiga provianteringsstaten skulle soldaten få ättika till köttet, 

men också att "läska sig med, under rörelse". Likaså vid sidan om provianterings

staten skulle utdelades svagöl och tobak dagligen samt vissa dagar brännvin bero

ende på omständigheterna. Tilldelning av brännvin skedde under marscher, i 

samband med strid och under svåra förhållanden i övrigt. Brännvinet hade ställ

15. ibid: af Klercker till kungen, Uleåborg den 24/111808. 
16. ibid: af Klercker till kungen, Tornei den 18/12 och 31/12 1808. 
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ning som universalmedel mot sjukdomar, köld och utmattning.17 I anvisning

arna sades att soldaten varje dag borde få varm mat som företrädesvis skulle 

tillredas i tält- eller koklag. Av gryn, mjöl eller ärtor kokades soppor till vilket 

man sedan åt köttet och fisken, antingen bredvid eller som en del av tillred

ningen, och så naturligtvis det dagliga brödet.18 Sammantaget var det med 

nutida mått mätt en synnerligen torftig diet utan större variationer som planera

des för den svenska armén i fält. 

En beräkning gjord utifrån två av de provianteringsstater, som angavs i febru

ari 1808 för armén i Finland, resulterar i ett genomsnittligt energiintag på mellan 

3 100 och 3 700 kilokalorier per soldat varje dygn.19 Om brännvin utdelades kan 

till detta läggas ytterligare ett par hundra kalorier. Energiinnehållet var något 

mindre än de 4 086 kilokalorier som tilldelningen enligt staten för huvudarmén i 

Norge 1718 innehöll.20 En man med relativt tungt arbete behöver ett intag på 3 

300 kilokalorier dagligen och utför han extremt tungt arbete krävs 5000 kilokalo

rier.21 Kaloriintaget var därför inte för litet för normal aktivitet i läger, men defi

nitivt för lite under strid eller marsch. Fältlivet krävde energi och intaget för de 

svenska soldaterna låg ur energisynpunkt helt klart på gränsen. I den rekommen

derade tilldelningen gavs mindre under marsch utan rastdagar, det vill säga när 

energiintaget borde ha varit som störst. Orsaken var naturligtvis att kokmöjlighe

terna var begränsades under snabbare förflyttningar och resulterade i enklare 

kost. Problemet med arméns kost 1808-09, vilket självfallet var ett allmänt pro

blem i avseende på den militära kosten, låg även i bristen på en rad vitaminer, 

näringsämnen och fett. De stora mängderna av vissa varor kunde rent av vara 

svåra att tillgodogöra sig för soldaterna och orsaka matsmältningsproblem.22 

17. Generalstaben II, s. 4i8f. 
18. Efter Revolaxslaget utgick brigadorder om att köttet skulle kokas tillsammans med små brödbi
tar för att skapa en god soppa. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 93: Brigadorder Cronstedt, 
Revolax den 29/41808. 
19. ibid, vol 95 och 509: "Provianteringstat för K. Maj:ts i Finland upbrutne Armée i fält år 1808", 
Helsingfors den 6121808. Jämför Generalstaben II, bilaga 71.11774 års faltförvaltningsreglemente 
finns en enklare variant som bör ha utgjort förebilden för provianteringsstaterna 1808. Se bilaga 
längst bak. På samma sätt återfinns i 1796 års fältstatsreglemente ytterligare en variant med sex 
olika alternativ för en dags tilldelning - tre under "Sommar campagne" och tre under "Winter 
Quarter": Kongl Maj:ts Nådiga Fält-Stats reglemente Dat. den 2$ april 1796, Stockholm 1796. För 
övrigt förefaller inga större förändringar i provianteringsstaten ha skett sedan Karl XII:s dagar. 
Maten var i princip lika torftig. 
20. Lindegren 2000b, s. 47. 
21. Gadd, s. 347. 
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Diagram i: Svenska arméns reglementerade provianttilldelning 1808—09. &n dagsportions 
genomsnittliga energiinnehåll och sammansättning (kilokalorier/pers/dag) enligt "'Provianter-
ingsstat för K May.ts i Finland up brutne Armée i fält ar 1808" daterad Helsingfors den 6feb
ruari 1808 

under tåg och marsch 
utan raste dagar 

torrt kött, rökt fläsk och salt fisk 
1158 
(37%) 

\ J bröd 
1976 

(63 %) 

Totalt energiinnehåll: 3134 kcal/pers/dygn 

Kommentar: De ovan angivna staterna är två av de sammanlagt sju olika varianter som 
angavs i den provianteringsstat som härrör från den 6 februari 1808. Fem av dessa vari
anter avsåg tilldelning "under campagne, läger och cantonering samt tåg och marsch 
med raste dagar". Två avsåg tilldelning "under tåg och marsch utan raste dagar". De vari
anter som valts ovan är de två stater som anger torrt bröd. Skulle mjukt bröd ha 
tilldelats, vilket anges i de övriga fem varianterna, kommer energiintaget att öka med 
omkring 230 kilokalorier/pers/dag. Siffrorna i beräkningarna av energiinnehåll är sken
bart exakta. Det är omöjligt att utifrån moderna tabeller rätt återge energiinnehållet i den 
mat som producerades 1808. Beräkningarna av mjölets, brödets och smörets energiinne
håll grundar sig på Lindegrens uträkningar (Lindegren, Jan. "Bröd som vapen. Karl XII 
och succariebrödet" i Saga och Sed, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2000, s. 
47.). Mjölets energiinnehåll uppskattas till 3000 kilokalorier/kg, det mjuka brödet till 
2600 kilokalorier/kg, det torra brödet till 3467 kilokalorier/kg och smöret till 5000 
kilokalorier/kg. Övriga energiuppgifter är hämtade ur Livsmedelsverkets livsmedelstabell 
(Livsmedelstabell. Energi och näringsämnen, Statens livsmedelsverk, Stockholm 1993). 
Källa: Krigshandlingar 1808—09 V°1 5°9: verifikat till Finska provianträkenskaper, Fält
magasin i Norrland och Finland 1808-09, verifikat 16551 och framåt. Finns även tryckt i 
Generalstaben del II, bilaga 71. 

22. Jämför Generalstaben II, bilaga 71. 

under campagner, läger och 
cantonering samt tåg och marsch 

med raste dagar 

salt och färskt kött, 
salt fläsk och salt fisk 

mjöl, 
gryn och 

ärtor 
1063 

(29%) 

Totalt energiinnehåll: 3706 kcal/pers/dygn 

smor 

(53 %) 
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Matvaror som olika sorters grönsaker och potatis lyser med sin frånvaro trots att 

dessa varor fanns tillgängliga i de norra delarna av landet. Som en jämförelse kan 

nämnas att kosten för arméns soldater motsvarade vad en människa i dåtidens 

svenska bondesamhälle åt.23 

Brödet var utan jämförelse det viktigaste enskilda livsmedlet och utgjorde 

basen i hela provianteringssystemet. Det understryks av kaloriberäkningen och 

framhölls under kriget i Finland 1808 av ingen mindre än Klingspor själv.2^ Till

sammans med gryn och mjöl, som ingick i kokmaten, utgjorde dessa spannmåls-

baserade produkter minst två tredjedelar av det totala energiintaget. Tre 

femtedelar av soldatens dagliga kaloritillskott skulle tillgodoses genom bröd. 

Brödet skulle delas ut varje dag och borde vara mjukt om inte omständigheterna 

förhindrade detta. Vid snabba förflyttningar eller då fältbagerierna inte kunde 

följa armén tilldelades manskapet torrt eller så kallat suckariebröd — en sorts 

skorpor. Dagsransonen av mjukt bröd uppgick till 2 marker eller 850 g vilket 

motsvarades av 11/3 marker eller nästan 570 g torrt bröd.25 Det torra brödet var 

enklare att förvara, men krävde å andra sidan en noggrann torkning. Det var det 

torra brödet som kom att dominera i soldatens kosthåll 1808-09.26 När det gäl

ler sovel förefaller köttet ha varit den viktigaste enskilda varan tillsammans med 

den salta sillen. Smör och fläsk var visserligen betydelsefullt ur näringssynpunkt, 

men måste ändå betraktas som mindre viktiga i det stora hela. En undersökning 

av den svenska arméns mat bör därför i första hand inrikta sig mot mjöl, bröd, 

kött och fisk. 

23. Dagligt energiinnehåll anges av Gadd till 3 300 kcal per dag. 20 procent av detta utgjordes av 
animalier resten spannmålsprodukter, vilket motsvarar soldaternas kost. Gadd, s. 347. 
24. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 23: Rapport från Klingspor till kungen, Lappo den 11/8 
1808. 
25. Arméens Fält-Förvaltnings-Reglemente, 1774 och Kongl. Maj:ts Nådiga Fält-Stats regelemente 
1796.11774 års reglemente anges 2 marker mjukt bröd motsvara 11/2 marker hårt bröd. 
26. Provianteringsstater för Finska armén vid olika tidpunkter återfinns bland annat i KrA. Krigs
handlingar 1808-09, vol 95, 509 (Provianteringsstater från Sveaborg våren 1808), 590, 683 och Fin
ska Riksarkivet (FRA). Finska kriget 1808-09, vol 5' Kammarrådet Fredrik Nybergs papper 
(Provianteringsstater från Sveaborg). Jämför även med Generalstaben II, s. 417 och bilaga 71. 
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Diagram 2: Svenska arméns verkliga provianttilldelning En dagsportions genomsnittliga 
energiinnehåll och sammansättning (kilokalorier/pers/dag) för några olika svenska förband 
vid olika tidpunkter under kriget i Finland 1808. 

Tilldelning vid Västerbottens 
regemente 1-4 maj 1808 
Uleåborgs fältmagasin 

mjöl 
319 

(10 %) 

kött 
111 

(22 %) 

smör 
194 

(6%) 

© bröd 
1964 

(62 %) 

Totalt energiinnehåll: 3194 kcal/pers/dygn 

Tilldelning vid Vasa regemente 
11-15 juni 1808, Idensalmi fältmagasin 

kött/fisk 

Totalt enerigiinnehåll: 3839 kcal/pers/dygn 

Tilldelning vid Västerbottens regemente 
8-15 augusti 1808, Lappo fältmagasin 

kött/fisk 
688 

(19%) 

(22%) 

Tilldelning vid 4:e brigadens artillerikompani 
21-24 september 1808, Gamlakarleby fältmagasin 

salt kött/fisk, 
torr fisk 

582 
(21 %) 

(53 %) 

(54 %) 

Kontanter för 
brister i mjöl- och 
brödtilldelningen 

Totalt enerigiinnehåll: 3641 kcal/pers/dygn Totalt enerigiinnehåll: 2761 kcal/pers/dygn 
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Tilldelning vid Gyllenbögels fribataljon 
5-12 december 1808, Torneå fältmagasin 

salt kött 
159 

(6%) 

smör 
389 

(14 %) 

Tilldelning vid Cajana bataljon 
27-31 december 1808, Torneå 
fältmagasin 

salt kött/fisk 
607 smör 

(i5 %) 154 

(4%) 

bröd 
2210 

(80 %) 

(32 %) 

bröd 
1976 

(49 %) 

Totalt energiinnehåll: 2758 kcal/pers/dygn Totalt enerigiinnehåll: 4012 kcal/pers/dygn 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 488, 491, 500:1: Verifikationer till Finska 
provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och Finland 1808-09. 

Verkligheten under kriget 1808-09 blev av och till en annan än vad reglementet 

angav. Finska generalkrigskommissariatet klarade inte alltid att skaffa fram alla 

varor i rätt mängder. Från början av februari 1808 och under hela kriget kom nya 

stater att utfärdas av generalkrigskommissariatet när krigets realiteter gjorde sig 

påminda.27 Grundregeln var att brödet så långt det var möjligt inte skulle bytas 

ut eller ersättas med kontanter - det skulle alltid levereras av krigskommissaria

tet. Trots detta försökte krigskommissariatet under kriget vid flera tillfällen, sär

skilt under slutreträtten i oktober och november 1808, få soldaterna att baka eget 

bröd av utdelat mjöl eller köpa bröd lokalt mot kontanter. Kontantutdelning 

blev ett sätt att kompensera brister i magasinen. Problemet var bara att det var 

mycket svårt att hitta någonting att handla lokalt för pengarna.28 

27. ibid. 
28. Se bland annat KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 419: Furuhjelm, bataljonchef, anger i en 
skrivelse den 6/101808 till generalkrigskommissariatet att det är omöjligt för soldaterna att föda sig 
själva med anledning av en generalorder den 4/10 1808; vol 420: Reuterskjöld, bataljonchef, omta
lar på samma sätt i skrivelse den 10/10 1808 till generalkrigskommissariatet problemen att klara sig 
med 8 skilling i kontant då en brödkaka kostar 8 skilling. Jämför Generalstaben del II, s. 4i7f. 
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I diagram 2 illustreras avvikelserna i tilldelningen och kostens sammansätt

ning och energiinnehåll vid olika tidpunkter under 1808 för några olika förband 

ur Finska armén. Exemplen representerar utdelningen under olika skeden av kri

get i Finland 1808: perioden då Finska armén stod i Uleåborg under våren, j:e 

brigadens och huvudarméns motoffensiv under våren-sommaren, den andra 

slutliga reträtten under september och sludigen två exempel från december och 

ankomsten till vinterkvarteren i Torneå. Dessa exempel visar att brödet utgjorde 

det viktigaste livsmedlet tillsammans med mjöl. Det uppstod framförallt brist på 

ärtor, gryn, färskt kött och fläsk i olika former. Den i verkligheten utdelade pro

vianten var någorlunda sammansatt i linje med provianteringsstatens tilldelning. 

Energiinnehållet höll sig för det mesta på samma nivå som provianteringsstaten 

eller till och med översteg provianteringsstatens energiinnehåll. Samtidigt illus

trerar tilldelning för Gyllenbögels frikår hur magert naturautfallet kunde bli. 

Detsamma gäller, om än i mindre utsträckning, när kontanter måste kompen

sera brister i naturatilldelningen vilket var fallet i slutet av september vid 4:e bri

gadens artillerikompani. 

En beräkning av behovet i vikt räknat för en soldat och en häst utifrån den 

reglementerade tilldelningen måste göras med insikten att det handlar om en 

maximal tilldelning. I exemplen ovan vägde den dagstilldelning Cajana bataljon 

fick i december 1,3 kg medan Gyllenbögels soldater endast fick en dagportion om 

lite drygt 1 kg. Den reglementerade dagsportionen vägde omkring 1,45 kg. Läg

ger vi till detta brännvin, kanske ättika och tobak handlar det i maximifallet om 

1,55 kg mat per dygn som måste föras fram. Ett riktvärde är 1,5 kg som lämpar sig 

för beräkningar. Detta avser en dagsportion med torrt bröd. Skulle det handla 

om utdelning av mjukt bröd måste vikten ökas med nästan 300 g. 

Furageringsstaterna angav olika sammansättningar av hö, havre och hackelse. 

Det senare var det samma som halm som användes som strössel. Havren kunde i 

olika blandning bytas ut mot korn eller råg. Verkligheten för alla de hästar som 

fanns vid armén blev att höet dominerade. Sommartid betade hästarna. Tillsam

mans med brödet kan höet sägas ha varit den viktigaste förnödenheten under 

1808-09. Höet spelade en avgörande roll för krigföringen. Det är fullständigt 

självklart, men samtidigt mycket centralt, att utan tillgång på foder till hästarna 

kunde inga landtransporter genomföras. En betydelsefull aspekt på höförsörj-
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ningen är att en häst var mycket mer känslig för avbrott i tillförseln av mat än en 

soldat. En soldat var i detta avseende mycket mera tålig än en häst. Det var med 

andra ord avgörande för hästarnas överlevnad att de fick sitt foder i rätt mängd 

för att kunna göra armén någon nytta. 

Hästar fanns inte bara vid kavalleriförbanden. Artilleriet behövde ett stort 

antal dragare till artilleripjäserna och ammunitionstransporter.29 Till detta kom 

infanteriets tross, officershästar, kurirhästar och hästar för dagliga transporter av 

förnödenheter. Under hela kriget fanns det vid armén ett större eller mindre 

antal bondhästar med eller utan kuskar för att fylla behovet av hästar vid sidan 

om de som armén hade köpt upp. Att säkert veta hur många hästar som fanns är 

ett svårlösligt problem just därför att antalet bondhästar inte alltid anges i de för

slag över arméns styrka eller furageringsräkenskaperna som är de främsta käl

lorna. 

En häst krävde mycket mer än en soldat i vikt räknat. Beroende på om det 

var en ridhäst eller en draghäst skulle den ha 17 respektive 14 kg hö per dag. Det 

är också viktigt att anmärka att en häst inte klarade sig utan någon form av 

spannmålstillskott. Åtminstone kunde den inte utföra något tyngre arbete. Hö 

dög inte enbart som foder längre perioder, men utgjorde lika fullt stommen i 

rationerna. Det skilde väsentligt i den transportkapacitet som krävdes för att för

sörja soldater respektive hästar. Förhållandet var i storleksordningen ett till tio.30 

Underhållets grundläggande principer — magasinssystemet i Finland 1808 

Mobiliseringen av de finska trupperna igångsattes den 1 februari 1808. Under 

februari löstes underhållet av Finska armén genom att rote- och rusthållarna för

såg soldaterna med förnödenheter.31 Det ingick även i kontrakten att soldaterna 

av rotehållarna skulle tilldelas viss proviant vid uppbrott till möte och dessutom 

skjutsas till mötesplatsen. Mängden vid krigsutbrottet var mycket större. Detta 

var naturligtvis en åtgärd som betingades av det bekymmersamma underhållslä

get och det faktum att några förråd inte hade hunnit samlas för en mobiliserad 

29. Kavalleri- och artillerihästarna var specialtränade för att inte skena vid musköt- och artillerield 
och därmed svåra att byta ut mot vanliga bondhästar. Bondhästar var skotträdda vilket man bland 
annat fick erfara under striderna söder om Umeå under sommaren 1809. Se Riksarkivet (RA). 
Krigsförvaltningen till Kungl. Maj:t: 1.1809 jan-aug uppslag 1754. 
30. Arméens Fält-Förvaltnings-Reglemente, 1774. Furageringsstater se även FRA. Finska kriget, vol 5: 
Kammarrådet Frdrik Nybergs papper. 
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armé.32 En del av de förnödenheter som soldaterna hade med sig vid samlingen 

tog krigskommissariatet hand om och delade ut efter hand.33 Det fortsatta 

ansvaret för den svenska arméns försörjning låg direkt på generalkrigskommissa-

riatet. Genom förnödenheter samlade i magasin skulle armén förses med provi

ant och furage. 

Det enda alternativet till försörjning via magasin var att soldaterna mot kon

tanter själva köpte vad de behövde — vilket redan har berörts. En undersökning 

av hur omfattande försörjningen mot kontanter var under 1808 visar ändå att det 

magasinsbaserade underhållet dominerade. Även om detta påstående grundar sig 

på en undersökning av liten del av Finska armén, finns det ingen anledning att 

tro att förhållandena skulle ha varierat i någon större utsträckning vid övriga 

delar av armén, eftersom Finska armén var förhållandevis väl samlad under hela 

fälttåget med undantag av Sandels 5: e brigad i Savolax. En undersökning av tre 

kompanier utifrån deras dagjournaler visar att kontantutdelning användes endast 

som kompensation för utebliven naturatilldelning under 10 procent av de dygn 

som undersökningen omfattar. Ett liknande resultat ger en undersökning av till

delningen vid Björneborgs regementes livbataljon utifrån avlöningsräkenska-

perna. Kontantinslagen förefaller ha ökat under perioder då snabba 

31. Åtminstone i Vasa län utgick en kungörelse den 9/21808 vilken angav att 25,5 kg torrt bröd och 
12,75 kg kött, fläsk eller strömming skulle anskaffas åt varje soldat vid krigsutbrottet. Vasa landsar
kiv (VLA). Kristinestads magistrat och rådsturätt, Ee: 19 Ankommande kungörelser 1808—1810: 
Kungörelse från landshövding Vanberg den 9/21808. limola sockens rotar levererade 1561 kg bröd, 
554 kg torrt kött och 274 kg salt fisk. Leveranser av detta slag skedde även av rotehållarna i Laihela 
socken till "de nu utkommenderade soldaters underhåll". FRA. Senatens arkiv, Kammarexpeditio
nen, vol Ed: 27: Förteckningar limola den 28/21808 och Laihela socken den 26/21808. Enligt upp
brottsorder vid Nylands regemente skulle varje soldat förses med 3 lispund torrt bröd (25,5 kg) och 
i Vi lispund (12,75 kg) sovel som kött, fläsk, fisk och så vidare. Generalstaben del II, bilaga 23. Detta 
stämmer med den ovan angivna kungörelsen. Det finns ingen anledning att inte anta att detta 
skedde allmänt i hela Finland vid mobiliseringen 1808. 
32. Orsakerna till att man på detta sätt var dåligt förberedd på det annalkande kriget har tillskrivits 
olika faktorer. En är att den svenska ledningen inte ville provocera ryssarna genom förberedelser. 
En annan att anfallet trots allt kom som en överraskning. I slutändan måste ändå ett stort ansvar 
läggas på krigsledningen för att man inte bättre förvaltade de förvarningar som trots allt kom från 
St Petersburg. 
33. Exempelvis bidrog rusthållarna med drygt två och ett halvt ton bröd till fältmagasinet i Elimä. 
På samma sätt inlevererades drygt två och ett halvt ton bröd i rotekost för Kemi kompani, Öster
bottens regemente, till magasinet i Gamlakarleby i mars 1808. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 
510: Finska provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och Finland 1808-09. 
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förflyttningar skedde eller underhållslinjerna bröts. Det senare var till exempel 

fallet i maj då generalorder utgick om att soldaterna skulle underhållas genom 

förknappning, det vill säga minskade dagsportioner, och per kontant två till tre 

dagar. 

Under hösten 1808 ökade kontantinslagen märkbart då försörjningen blev 

svår att tillgodose under reträtten. Den 4 oktober 1808 utgick till och med gene

ralorder från Finska arméns högkvarter att soldaterna skulle försörja sig så 

mycket som möjligt per kontant för att spara tillgångarna i magasinen.3^ Ibland 

handlade det inte om hela dagsransonen utan bara delar som skulle kompenseras 

med kontanttilldelning. Oftast var det kokämnet eller brödet samt färskt kött 

som kompenserades med kontanter. Dessa åtgärder förefaller ha varit framtving

ade av de svåra omständigheterna och knappast någon praxis.36 Soldaterna kan 

även ha använt delar av sin avlöning till att dryga ut maten med genom lokala 

uppköp. Officerarna och underofficerarna underhölls dessutom nästan helt med 

kontanter.37 Beroendet av kontantförsörjning skulle därför kunna sägas ha varit 

större. Det går trots allt inte att undersöka huruvida avlöningen användes för 

uppköp lokalt. 

För att klara försörjningen av den Finska armén byggdes ett omfattande nät 

av magasin upp i Finland och Västerbotten. Magasinens geografiska placering 

framgår av kartan. Denna visar framförallt två saker. Först att armén behövde 

förråd i alla de riktningar som den opererade. Det var uteslutet att helt klara sig 

utan understöd från magasin och upplag. För det andra tyder de relativt korta 

avstånden mellan magasinen på att arméns transportorganisation inte kunde 

förse brigaderna med förnödenheter på alltför långa avstånd — något som har 

påpekats i den tidigare forskningen. Över tiden varierade olika magasins bety

delse, men även om förråden successivt flyttades söderut efter den avancerande 

34. KrA. Finska regementen, Karelska jägarkåren, vol 1-2: Dagjoiixrnaler för Pielis och Pelgajärvi 
komapanier; Krigshandlingar 1808—09, V°143^ 43^» 441» 447 och 452: Krigsräkenskaper, Finska 
generalkrigskommissariatet 1808—09, verifikationer, avlöningsräkenskaper för Björneborgs livbatal
jon. FRA. Finska kriget, vol. 1: Journal vid Piexamäki kompani Savolax infanteriregemente från 
den 29 april 1808. 
35. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 73- Generalorder den 4/10 1808. 
36. FRA. Finska kriget vol 6: Provianteringsstater 4:e terminen oktober 1808 vid Rauma fältmaga
sin, 4:e terminen oktober 1808 Kalajoki och Pyhäjoki fältmagasin och y.e terminen i november 
1808 vid Pyhäjoki fältmagasin. 
37. KrA. Krigshandlingar 1808—09, vol 430—37: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissaria
tet 1808-09, kassasammandrag med verifikationer, avlöningsräkningar. 
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Karta 2: Finska arméns proviantmagasin i 
Sverige och Finland 1808 
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Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 430-31: Krigsräkenskaper, Finska generalkrig-
skommissariatet 1808-09, kassasammandrag ; 510: Finska provianträkenskaper, Fältma
gasin i Norrland och Finland 1808-09. 

svenska armén låg fortfarande tyngdpunkten i Uleåborg. Förflyttningen av 

magasinen söderut innebar ett omfattande arbete för generalkrigskommissariatet 

i samarbete med den lokala civilförvaltningen.38 Under motoffensiven under 

våren-sommaren gick transporterna av förnödenheter från huvudmagasinet i 

Uleåborg i två riktningar: söderut mot Vasa och i riktning sydöst mot Savolax. 

Bakifrån fylldes förråden på från områden norr om Uleåborg och Västerbot-

38. Detta arbete har avsatt en omfattande ordergivning från generalkrigskommissariatet som går 
att följa i källmaterialet. Se KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 427-28:1808 års koncept över utgå
ende expeditioner Finska generalkrigskommissariatet. 
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O Q  

ten. Trots att införsel även skedde direkt till de österbottniska hamnarna från 

södra Sverige och även från Västerbotten kom aldrig Uleåborg som huvudmaga

sin att spela ut sin roll. En av orsakerna var att Uleåborg låg i den knutpunkt 

som höll samman det svenska krigsföretaget - 5:e brigaden i Savolax och huvud

armén längs kusten. En annan var rädslan för att bli avskuren genom ryska fram

stötar från det inre av Finland, vilket resulterade i att man från svenskt håll inte 

ville göra sig av med möjligheten att dra sig tillbaka och sammanföra hela armén 

i Uleåborg. 

Som ett betydelsefullt komplement till de fasta magasinen fanns ett eller flera 

mer rörliga magasin eller upplag, vilka benämndes "flyttande" eller "ambule

rande" magasin, som åtföljde armén i dess operationsriktning. De rörliga förrå

den förflyttades antingen med hästforor eller längs kusten av större eller mindre 

fartyg. Detta gav en större flexibilitet och möjlighet att direkt stödja brigaderna, 

men det byggde på att transporterna kunde ordnas. Under perioder fungerade 

hela fartyg som flytande magasin vilket verkligen gav magasinen rörlighet och 

skapade förutsättningar för ett direkt understöd till armén så länge den rörde sig 

kustnära. 

Underhållet i närbild— Piexamäki kompani Savolax infanteriregemente och 

försörjningen i juni, augusti och november månad 1808 

För att ge större djup och innehåll åt försörjningens praktiska vardag är det moti

verat att mer i detalj följa ett kompani under en del av fälttåget 1808. En närstu

die blottlägger magasineringssystemets praktiska funktion, men också den 

administration som omgav försörjningen, omsorgen om trosshästarna och den 

ger slutligen också ytterligare kunskaper om provianttilldelningen. Valet har fal

lit på Piexamäki kompani vid Savolax infanteriregemente. Kompaniet ingick 

ursprungligen i Savolaxbrigaden och retirerade med denna till Uleåborg i krigets 

inledningsskede. Under krigets fortsättning i Finland 1808 ingick kompaniet i 

4:e brigaden och deltog i huvudarméns operationer längs kusten fram till början 

av oktober da större delen av 4:e brigaden tillfördes Sandels trupper i Savolax. 

Kompaniet fanns med under den slutliga reträtten till Torneå under hösten, 

39. Direktiv om att lägga upp förråd i Västerbotten utgick i slutet av april till landshövdingen i 
Umeå. KrA. Krigsdepartementet och krigsförvaltningen, BIc Registratur: Till landshövdingen i 
Umeå den 30/41808. Mer om upphandlingen och utskrivningen i Västerbotten se kapitel åtta. 
40. Generalstaben V, s. 67. 
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efter det att hela armén sammanstrålat i Uleåborg. Kompaniet deltog i ett flertal 

strider och slag: Revolax, Lappo, Alavo, Ruona, Salmis, Oravais och Idensalmi 

för att nämna några. Tre månader skall lyftas fram: juni, augusti och november. 

Under juni inleddes den svenska motoffensiven söderut. I augusti stod kriget 

och vägde och i november gick reträtten norrut. Detta borde ge en någorlunda 

bild av krigföringens och försörjningens verklighet under 1808. Framställningen 

har gjorts schematisk för att öka överskådligheten. 

Figur 2: Underhållet vid Piexamäki kompani Savolax infanteriregemente juni, augusti och 
november månad 1808 

JUNI ~ 
1 juni 1808 Tilldelning 4 dagars proviant. 
2 juni Inlämning besiktningsrulla på hästarna. Räkning på det kött som inte 

utdelats under maj månad. 
4 juni Ankom proviant för 7 dagar från Kalajoki magasin 
6 juni Utdelning av extrapengar för insatserna i Revolaxslaget och dessutom 

köttpengarna för maj månad. 
9 juni En ny trosshäst ankom från högkvarteret. 
10 juni Inlämnades rekvisition på proviant för perioden 11-15 juni. 
11 juni Den rekvirerade provianten anlände. Brännvinstilldelning. 
13 juni Ytterligare brännvinstilldelninga 

14 juni Besiktning av trossvagnar och hästar. Trossen avgick till magasinet för 
att fa mjöl till brödbakning, men återvände tomhänt då mjölet redan 
hade tagit slut. ^ 

15 juni Troshästarna sändes ut på gräsbete. 
16 juni Inlämnades rekvisition på proviant för perioden 17-21 juni som 

anlände under dagen. 
17 juni Erhölls brännvin från Kalajoki magasin. 
18 juni Uppbrott och marsch till Rauma. 
19 juni Utdelning på truppen av den proviant som återstod fram till den 21 

juni. 
20 juni 4 skjutsbönder med hästar sändes tillsammans med eskort tillbaka till 

Kalajoki efter proviant. 
21 juni Maj månads avlöning utdelades tillsammans med kompensation för 

utebliven köttilldelning. Proviant för perioden fram till den 26 juni 
anlände till kompaniet. 

22 juni Lämnades rekvisition in på nya bondhästar istället för de 4 som hem-
fbrlovats. 2 hästar ankom och under natten marscherade kompaniet 
söderut. 

23 juni Fortsatt marsch till Gamlakarleby där inkvartering skedde i staden. 
24 juni Borgerskapet bjöd hela kompaniet på middag. 
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25 juni Fortsatt marsch till Essevö by i Pedersöre socken. På kvällen ankom 
proviant med 2 hästar från magasinet i Gamlakarleby. På kvällen 
ankom 2 skjutsbönder. 

26 juni Marsch till Sundby. De 2 skjutsbönderna hemförlovades. 
27 juni 2 trosdrängar ankom. Utdelning av proviant enligt stat. 
28 juni Erhölls en sup per man. 2 trossdrängar ankom från högkvarteret. 
30 juni Upprättades rekvisition för 2 dagars proviant i kontanter. Proviant 

anlände med 2 av kompaniets hästar från magasinet i Nykarleby med 
proviant för perioden 1-5 juli. 

AUGUSTI 

1 augusti Utdelades till varje man 3 dagars proviant. 

2 augusti Uppbrott och marsch till Ruona. I Salmi kvarlämnades kompanitros
sen. 

5 augusti Utdelades resten av provianten på manskapet. 

7 augusti Lämnades rekvisition in på ny proviant och trossen avgick från Salmi 
för att hämta proviant. 

9 augusti Anlände trossen med proviant till kompaniet för perioden fram till 
den 16 augusti. 

10 augusti Utdelades 3 dagars proviant på manskapet. 
11 augusti Utdelades kontanter för 2 dagars proviant. 
15 augusti Ankom trossen från Salmi och efter det att resten av provianten 

utdelats till manskapet avgick trossen igen med rekvisition för ny 
proviant. 

16 augusti Eftersändes från trossen i Salmi tält och kitdar och efter en kort mar
sch slog kompaniet läger. 

17 augusti Marsch mot Alavo kyrka och en halv mil från kyrkan stötte man på 
den ryska fältvakten. Kompaniet deltog i slaget vid Alavo. 

18 augusti Begravning av de döda. 
19 augusti Marsch ännu längre söderut. 
20 augusti Trossen ankom med proviant för 6 dagar. 
22 augusti Marsch tillbaka till Alavo. 
23 augusti Marsch till Ruona. 

24 augusti Utdelades resten av provianten. Ny proviantrekvisition lämnades in. 
26 augusti Utdelades avlöning för juli månad. 

28 augusti Kompaniet låg närmast fienden som fältvakt till den 31 augusti. 
31 augusti Anföll ryssarna på morgonen och hela natten mot den 1 september 

"låg kompaniet på gevären'. 
i september Utkämpades slaget vid Ruona i vilket kompaniet deltog. 

NOVEMBER 

1 november Utdelning av tre dagars proviant. Kontanter för brister i brödtill
delningen. Vid kompaniet fanns nio hästar varav fem bondhästar. 

4 november Utdelning av proviant för 2 dagar. 
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6 november 

9 november 
II november 
13 november 
14 november 
16 november 
17 november 
18 november 
19 november 
20 november 
21 november 
22 november 
24 november 

25 november 
28 november 

29 november 

Rekvirerades proviant till och med den 9 november. 1 trosshäst stör
tade. 
Ny rekvisition av proviant. Ytterligare en trosshäst störtade. 
Utdelning av proviant. 
Utdelning av ytterligare tre dagars proviant. 
Mjöl och brödtilldelningen. 
Extra tilldelning med en brännvinssup och bröd samt salt kött. 
Marsch norrut. Utdelning av proviant till ock med den 20 november. 
Nåddes Frantzila där kompaniet tilldelades en sup. 
Marsch. 
Rastdag. 
Rekvisition för 3 dagar lämnades in. 
Utdelades mjukt bröd och kött för 3 dagar. 
Kompaniet mottog proviant till och med den 26 november. Brän
nvinssup utdelades. Marschen fortsatte. 
Rastdag. 
Rekvisition för proviant lämnades in och ankom till kompaniet för 
perioden fram till den 3 december. Under den fortsatta marschen till 
Uleåborg störtade 2 trosshästar och 3 skjutsbönder med hästar rymde. 
Marsch från Uleåborg mot Kello by. 

a. Som kuriosa kan nämnas att denna dag paraderade man dessutom för Klingspor sam
tidigt som Cronstedt blev dubbad till riddare av Svärdsordern - antagligen för segern vid 
Revolax. Denna synnerligen blygsamma taktiska framgång användes till det yttersta. 
Klingspor blev för övrigt fältmarskalk för segrarna vid Revolax och Sikajoki - något som 
nog hade fatt en och annan marskalk i Europa att dra på munnen. 
b. Detta var i samband med den brödbakning som omnämndes i inledningen av avhan
dlingen. 

Källa: FRA. Finska kriget, vol. 1: Journal vid Piexamäki kompani Savolax infanterirege
mente från den 29 april 1808. 

Den bild som målas upp av försörjningens verklighet på allra lägsta nivå är säkert 

i huvuddrag representativ för åtminstone huvudarmén under fälttåget 1808. 

Beroendet av magasinen framgår tydligt. På samma sätt framträder det dagliga 

ibland omständliga arbetet med att rekvirera, hämta och utdela proviant. 

Hur stämde verkligheten med det som order och reglementen föreskrev? Pro

vianteringen av armén skulle ske bataljonsvis. Bataljonerna inlämnade rekvisitio

ner på vad de behövde till generalintendenten och sedan hämtades 

förnödenheterna vid magasin eller upplag bataljonsvis. Varje kompani sände 

manskap och vagnar under regementskvartermästarens befäl för att hämta det 

som varje kompani skulle ha.^1 Reglementet föreskrev att bröd skulle hämtas var 

femte dag och sovel var tionde, men förskjutningar i detta skedde under kriget. 
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Oftast provianterades brigaderna för fem dygn - åtminstone vi den 4: e brigaden 

- men ända upp till nio dygn förekom och på samma sätt kortare intervall. Det 

finns ingen anledning att tro att detta inte gällde för övriga brigader vid huvud

armén. Soldaten bar två dagars tilldelning och resten fanns tillgängligt på tros

sen. Det fanns vid förbanden inte större underhållssäkerhet än dessa fem dygns 

proviant - sedan måste nya förnödenheter tillföras från magasin.42 

Verkligheten vid Piexamäki kompani motsvarar i princip det förfaringssätt 

som angavs i order och reglementen. Proviant hämtades från magasinen av tros

sen för fyra till sju dagar åt gången. Varje hämtning föregicks av att en rekvisi

tion inlämnades. Provianten utdelades i omgångar och resten förvarades på 

trossen. Brister i tilldelningen kompenserades med kontanter. I detta fall hand

lade det framförallt om brister i tilldelningen av färskt kött. Ett synnerligen vik

tigt resultat är insikten att kontanter tilldelades manskapet med jämna 

mellanrum som kompensation för utebliven tilldelning av proviant. Att dessa 

kontanter användes för handel med lokalbefolkningen är rimligt att anta, men 

omöjligt att belägga. I vilket fall som helst fanns kontanter i omlopp och under

hållet kompletterades genom den ständiga överföringen av kontanter till solda

terna - även om detta bara var en mindre del av underhållet. Omsorgen om 

trosshästarna och kompaniets kärror framgår också tydligt. På samma sätt hur 

skjutsbönder under marschperioder kom, hemförlovades och rymde. Under 

november går det att iaktta de tilltagande problemen* I framställningen har för

lusterna uteslutits, men kompaniets styrka minskade från omkring 130 man i slu

tet av juni till omkring 40 man i slutet av november 1808. 

Upphandling eller utskrivning, kontanter eller kvittenser 

— de lokala resurserna 

I logistikforskningen ges de lokala resurserna en avgörande betydelse. Samtidigt 

är kunskapen om hur de lokala resurserna verkligen utnyttjades dunkel. Innan 

41. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°172: Generalorder den 14/3 1808. 
42. ibid, vol 93: Utgående handlingar 4:e brigaden februari-september 1808. 
43. FRA. Finska kriget, vol. 1: Journal vid Piexamäki kompani Savolax infanteriregemente från den 
29 april 1808. 
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det svenska magasinssystemets försörjningskapacitet undersöks för de mest bety

delsefulla förnödenheterna skall principerna för hur den svenska armén gick till 

väga för att få tag på de lokala resurserna av förnödenheter diskuteras. Dessa pro

blem kommer i kommande kapitel att mer ingående undersökas i samband med 

att det civila samhällets roll i underhållssystemet sätts under luppen. 

Armén använde så mycket som möjligt den befindiga lokala civilförvalt

ningen. Det gjordes inte några mer omfattande försök att driva in förnödenheter 

från städer och landsbygd utan den lokala civilförvaltningens medverkan. Det 

enda undantaget var de uppgörelser som träffades med de större enskilda entre

prenörerna, som levererade förnödenheter eller organiserade målning av mjöl 

och bakning av bröd. Dessa entreprenörer återfanns framförallt bland städernas 

borgerskap och utgjorde en lite exklusiv grupp vilken vi återkommer till. De 

redan befintliga kanalerna användes genomgående under hela kriget. Order ställ

des till landshövdingen som vidarebefordrade arméns behov nedåt i förvaltnings

hierarkin. Ibland togs kontakt direkt med den kronofogde som berördes eller i 

undantagsfall en enskild länsman. I kontakten med stadsbefolkningen spelade 

magistraten en avgörande roll och när det gäller allmogen kom prästerskapet att 

förmedla kungörelserna från predikstolen. Generalkrigskommissariatet sände 

under kriget ut representanter till mer avlägsna delar av underhållsområdet för 

att undersöka tillgångarna, göra upphandlingar och bevaka arméns intressen. 

Klingstedt var en av dem som på detta sätt kom i kontakt med den lokala civil

förvaltningen inom hela krigsområdet. En undersökning av vad som karaktärise

rade förhållandet mellan krigsmakten och de civila aktörerna får vänta, men det 

är ändå på sin plats att konstatera att det var av stor betydelse för den svenska 

armén att så goda kontakter som möjligt upprätthölls med lokalbefolkningen för 

att undvika onödiga avbräck i underhållet. 

Grundregeln under kriget var att de förnödenheter eller tjänster som lokalbe

folkningen ställde upp med skulle ersättas. Rekvisitioner utan ersättning före

kom i undantagsfall och är inte att betrakta som praxis med välsignelse uppifrån. 

Armén betalade antingen med kontanter eller lämnade kvittenser med löften om 

ersättning. Löftet om ersättning var i praktiken ställda i en fjärran framtid efter

som de slutliga regleringarna av fordringar inte skedde förrän fem sex år efter kri

get och i vissa fall ännu senare eller aldrig. I krigs- och magasinsräkenskaperna 

redovisades leveranserna som upphandling, mot kontanter, eller utskrivning mot 

kontanter eller kvittenser.^ 
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Upphandlingen förefaller ha varit mer frivillig, medan utskrivningen eller 

rekvisitionen är att betrakta som mer eller mindre tvångsmässig mot ett pris satt 

av armén. Generalkrigskommissariatet informerade ofta allmänheten om sina 

behov i ett försök att på frivillig väg få in förnödenheter. De större entreprenö

rerna kunde på detta sätt få möjlighet att leverera till armén. Ofta förfaller trots 

allt processen ha slutat med utskrivning eller som det uttrycktes "utskrivnings-

tvång". Under de mest pressade skedena av kriget tvangs lokalförvaltningen att 

använda militär eskort för att få fram det man behövde, så kallad "militär hand

räckning". Ofta var det bäst för bönder och stadsbor att sälja vid första påstöt

ningen för att om möjligt få bättre ersättning än vad markegångspriserna gav. 

Just markegångspriserna användes som riktvärden vid de av armén genomförda 

utskrivningarna.^ 

Målning och bakning var egentligen en form av tjänst som lokalsamhället 

bidrog med. En del av målningen och bakning organiserades av generalkrigs

kommissariatet genom entreprenörer. Den största dekn av målningen och fram

förallt bakningen skedde trots allt genom att spannmål eller mjöl delades ut till 

stadsbor och bondehushåll som mot ersättning malde eller bakade. Denna verk

samhet var mycket betydelsefull för arméns underhåll, men förefaller ha förbi

gåtts i den tidigare forskningen. Vi återkommer nedan mer i detalj till dessa 

frågor. 

Priser och tillgången på kontanter 

Tillgången på kontanter och de möjligheter som armén hade att betala för förnö

denheter och tjänster är rimligtvis en viktig faktor att ta med i beräkningen. De 

stora utgiftsposterna för vilka kontanter behövdes vid den svenska armén i Fin

land 1808 var löneutbetalningarna, provianten och furagen. Vid finska general

krigskommissariatet utgjorde dessa utbetalningar under perioden februari 1808 

till mars 1809 tre fjärdedelar av de sammanlagda utgifterna.46 Däremot utgjorde 

inte sjö- och landtransporterna några stora utgiftsposter sett som en del av en 

44. Se KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1430-57: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissa
riatet 1808-09, kassasammandrag med verifikationer. 
45. Markegångspriser = värdet i pengar på skattevaror in natura. 
46.De fem största utgiftsposterna vid finska generalkrigskommissariatet 1808-09: avlöningar 42,5 
procent, proviant 28,5 procent, furage 4,4 procent, frakt och lotspengar 1,9 procent och "uppbådad 
allmogen personer och hästar" 1,8 procent. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 430-31: Finska 
generalkrigskommissariatets räkenskaper, huvudböcker 1808-09. 
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helhet. Detta beror delvis på att skjutsen i stor utsträckning betalades av den 

civila förvaltningen inom durchmarschinstitutionen. Skjutsen får samtidigt anses 

ha varit förhållandevis "billig" för krigsmakten då man i stor utsträckning under

betalade bönderna - åtminstone före höjningen av skjutslegan 1809.^ Dessutom 

betalades de bönder som vistades längre tider vid armén med soldatransoner och 

furage till sina hästar. En sista anledning är att en hel del av skjutslegan för 

utförd skjuts åt armén inte betalades förrän efter kriget. 

Tillgången på kontanter vid armén var under hela kriget ett problem som 

återkommande behandlades i rapporteringen och korrespondensen mellan olika 

befattningshavare i Finland, men också i kontakterna med krigsledningen i 

Stockholm.4*8 Orsaken var naturligtvis i första hand de krisartade statsfinanserna 

i allmänhet. I andra hand fick det återverkningar på tillgången på kontanta 

medel vid Finska armén. De kontanta pengar som tillfördes finska generalkrigs-

kommissariatet under 1808-09 kom till allra största delen från krigsdepartemen

tet. En mindre del utgjordes av medel från landtränterierna i Finland och 

Västerbotten. Störst belopp bidrog Vasa- och Uleåborgs landtränterier med. 

Kronan hade genom finska generalkrigskommissariatet stora skulder i form av 

utdelade anvisningar och kassasedlar.49 Detta innebär att kontanttillförseln uti

från var avgörande för arméns tillgång på pengar för upphandling. 

Priserna på de varor som armén behövde handla upp lokalt inverkade av 

naturliga skäl på kontantsituationen. Situationen förvärrades många gånger av 

de höga priser som förekom i krigsområdet. I maj 1808 angav priset på en tunna 

råg Gamlakarleby till 13 riksdaler 24 skilling banco. Priset sjönk visserligen, rim

ligtvis på grund av skörden, till 9 riksdaler 16 skilling banco i september 1808, 

men var fortfarande högt i jämförelse med priserna längre söderut i riket. I 

oktober betingade en tunna korn ett pris av 8 riksdaler banco i Söderhamn.^1 

47. Hårdstedt, Martin. Durchmarscher — soldater på marsch och skjutsande bönder, otryckt C-upp-
sats, Umeå universitet 1994. 
48. KrA. Krigshandlingar 1808—09, vol 23-24: Rapporter från befälhavarna för Finska armén 1808-
09. 
49. ibid, vol 430-31: Finska krigsräkenskaper huvudböcker 1808-09. Här framgår att 74 procent av 
kontanterna kom från krigsdepartementet och endast 7 procent från landtränterierna i Finland och 
Västerbotten. 
50. VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby, Da:ii Brevkoncept 1809: Rapport den 
5/5 och 21/9 1808. 
51. KrA. Krigshandlingar 1808—09, vol 683: Förteckning över försäljningspriser, Söderhamn den 
24/10 1808. 
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Detta kan jämföras med priset i till exempel Ängelholm där priset för en tunna 

korn uppgick till 6 riksdaler banco i september 1808. I samma månad kostade 

en tunna korn 8 riksdaler banco i Hudiksvall. I december angavs priset i Torneå 

till 10 riksdaler banco och samtidigt i Västernorrland till 8 riksdaler 32 skilling 

banco. Prisstegringarna upplevdes som ett problem av armén. Vid olika tillfäl

len genomfördes utskrivning mot ett förutbestämt pris därför att de lokala pris

stegringarna pressat upp priserna orimligt högt.-*4 

Det förefaller ändå ha varit möjligt för krigsdepartementet att pressa priserna 

och även för de lokala generalkrigskommissariaten att fa eller tvinga fram lägre 

priser. Markegångspriset verkar ha använts som riktvärde. Det kan också förhålla 

sig så att armén köpte spannmål som kom in till kronan genom uppbörd för 

markegångspriset och att det i dessa fall inte handlade om upphandling direkt 

från allmogen. Markegångspriset i Härnösand för en tunna korn räknades till 6 
riksdaler 32 skilling banco i oktober och november 1808.-^ 

Kontanternas betydelse för den svenska armén i Finland 1808 är inte ett helt 

enkelt problem att lösa. Att kontanter tilldelades soldaterna har redan fastslagits, 

men också att naturatilldelningen dominerade försörjningen. Inom armén hade 

kontanttilldelningen följaktligen en mindre betydelse. För upphandling av för

nödenheter till armén däremot fick kontanterna en annan roll. Hade armén haft 

obegränsade tillgångar på kontanter är det rimligt att upphandlingen av förnö

denheter och tjänster hade gått enklare. Om den svenska armén i likhet med 

arméerna under tidigare århundraden skall ses som stora marknader, i linje med 

Lindegrens resonemang, måste tillgången på kontanter vid krigskommissariatet 

anses vara mycket betydelsefull för hela försörjningen. Bristande kontanttillgång 

skulle vara en faktor att räkna med. Det är ändå inte självklart att problemen att 

komma åt de lokala resurserna och tjänsterna måste ha varit avhängigt av kon-

52. KrA. Krigsdepartementet och krigsförvaltningen, EV: Priskuranter. 
53. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 421: Prix Courant, Landshövding expeditionen, Torneå den 
7/121808; vol 683: Förteckning på gångbare priser i Västernorrlands län, Härnösand den 30/12 
1808. 
54.Se till exempel KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 72: Skrivelse till landshövdingen i Heinola 
län den 21/2 1808 och till krigskommissariatet den 27/41808. 
55. De priser som krigsdepartemetet betaide för olika varor i september 1808 låg väsentligt lägre än 
vad som gällde i Gävleborgs län. Krigshandlingar 1808-09 V°1 683: Förteckning över de av Lands
hövdingeämbetet i Gävleborg uppgivna priser i jämförelse med krigsdepartementets upphandling 
Stockholm den 5/101808. Angående markegångspriser i Härnösand samma volym Landskontoret i 
Härnösand den 6/10 1808. 

122 



KAPITEL 4 • UNDERHÅLLET UNDER KRIGET I FINLAND 1808 

tanttillgången. Tillgången på kontanta medel skulle likväl ha mindre betydelse 

om problemet mer handlade om det faktum att bönder och borgare faktiskt inte 

hade något att sälja, om hästarna hade dött eller förnödenheter och hästar var 

bortförda av fienden. Det förekom även att bönderna gömde sina djur och till

gångar av andra skäl än att den direkta ersättningen uteblev. 

I enlighet med en order från den 12 april 1808 framgår att landshövdingarna 

inte skulle förvänta sig att förnödenheter kom in bara priserna höjdes. Istället 

skulle utskrivningar utföras av kronobetjäningen mot rekvisition med hjälp av 

militär handräckning. Detta tyder klart på att insikten fanns att höjd ersättning 

inte löste alla problem och att det gick att tvinga ned priserna eller helt ignorera 

dem genom att använda utskrivningar.^6 

Spannmål och mjöl — målning 

För att undersöka tillgången på förnödenheter vid Finska armén i Finland 1808 

och samtidigt avgöra de lokala resursernas betydelse skall de viktigaste varorna 

spannmål, mjöl, bröd, kött och fisk samt hö närmare studeras. Krigs- och maga

sinsräkenskaperna erbjuder en möjlighet att kvantifiera tillgången, upphand

lingen/utskrivningen och införseln utifrån. Det är således tillgången i Finska 

arméns magasin som på detta sätt går att beräkna och hur stor del av denna till

gång som kom utifrån eller skaffades lokalt. Genom att jämföra resultatet med 

behovet går det att diskutera om systemet klarade att underhålla armén och på 

viktiga punkter avgöra sanningshalten i den tidigare forskningens uppfattning 

om underhållet. Varje vara måste ges uppmärksamhet var för sig då det inte kan 

uteslutas att det fanns stora skillnader mellan försörjningen av till exempel bröd 

och salt kött. De lokala resurserna, inom underhållsområdet, respektive införsel 

från södra Sverige kan ha spelat olika stor roll för skilda varor. Särskilt intressant 

är framställningen av bröd - brödbakning - och mjöl - målning. Tillgången och 

behovet av varje vara kommer att mätas och beräknas kvartalsvis. Orsaken är 

källmaterialets beskaffenhet. Det är helt enkelt uppställt kvartalsvis. En omräk

ningen har skett av vikten till moderna viktenheter för att öka förståelsen. Ett 

undantag har trots allt gjorts: rymdmåttet tunnor har behållts när det gäller 

spannmål. 

56. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 72: Order, Pyhäjoki den 12/41808. 
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Av diagram 3 framgår hur stora mängder spannmål som upphandlades, eller 

skrevs ut, lokalt samt de kvantiteter som fördes in från södra Sverige till svenska 

armén i Finland och Västerbotten. 

Diagram 3; Tillgången på spannmål i Finska arméns magasin 1808 

Antal tunnor 

25000 

1325 
Tillgångar i Åbo 
kronomagasin 20000-
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Sveaborg 

15000-
2500 

13075 10000-
3000 

5000-

l.kv 2.kv 3.k v 4.kv 
1808 

M lokal upphandling/utskrivning • leveranser till Sveaborg 

IS Åbo kronomagas in M införs el 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 430—31: Krigsräkenskaper, Finska generalkrig-
skommissariatet 1808—09, kassasammandrag; vol 432—57: Krigsräkenskaper, Finska gen-
eralkrigskommissariatet 1808-09, verifikationer; vol 462:, kassaräkning; vol 458-459: 
Finska krigsräkenskaper första halvåret 1810, verifikationer; vol 463,: Finska krigsräken
skaper 3:e och 4:e kvartalet 1810- oktober 1811, kassaräkning; vol 461,477-481: Finska 
krigsräkenskaper 3:e och 4:e kvartalet 1810- oktober 1811, verifikationer; vol 510: Finska 
provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och Finland 1808-09 med verifikationer; 
vol 487-509: Finska provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och Finland 1808-09, 
verifikationer. Krigsdepartementet och krigsförvaltningen vol G: VIII 1808-09: förteck
ning över proviant avsänd till Finska armén, Stockholm 16I111808. 
Kommentar: Notera den stora mängd spannmål som levererades till Sveaborg och som 
till stora delar föll i ryssarnas händer. Inga transporter har räknats med som avgick från 
södra Sverige efter den 15 november 1808 då det är mycket osannolikt att de nådde sina 
destinationer på grund av issituationen i Bottenviken. 
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Omkring 16 procent av all spannmål som fanns tillgänglig för den svenska fältar

mén, spannmålen på Sveaborg borträknad, fördes in sjövägen från i huvudsak 

Stockholm i krigsdepartementets regi. Den andel som fördes in utifrån var störst 

under det andra kvartalet — 49 procent av den totala tillgången. Den stora mäng

den spannmål som levererades till Sveaborg och som sedan till stora delar föll i 

ryssarnas händer ger ett intressant underhållsperspektiv på kapitulationen. 

Skulle mjöl framställas lokalt måste spannmålen malas vid lokala kvarnar, 

eftersom armén inte hade några egna kvarnar. En närmare undersökning av 

lokal upphandling, målning och införsel av mjöl visar att den lokala målningen 

av mjöl totalt sett stod för den största delen av mjölet — omkring två tredjedelar. 

Särskilt under det första, tredje och inte minst fjärde kvartalen maldes stora 

kvantiteter mjöl. Intressant är att notera att största mängden framställdes under 

det fjärde, ur svensk synvinkel, katastrofala kvartalet då kriget i Finland förlora

des. Visserligen maldes 259 ton av de 833 som framställdes under detta kvartal i 

Västerbotten, vilket skulle kunna ses som en uppladdning inför Finska arméns 

ankomst till länet, men trots detta maldes en mycket stor kvantitet i de norra 

delarna av Österbotten. Det är en viktig upptäckt att spannmålen i så stor 

utsträckning på detta sätt förädlades i krigskommissariatets regi inom krigs- och 

underhållsområdet under pågående krig. Tillgången på kvarnar måste ha varit 

mycket betydelsefull och dessutom ställde målningen och den hantering som var 

oundviklig stora krav på de lokala transporterna och drog in lokalsamhället i en 

rad andra tjänster. Trycket på kvarnarna måste ha varit mycket stort särskilt i 

trakterna av Uleåborg under 1808 där den största mängden mjöl maldes, drygt 

969 ton. Målningen kan sättas i relation till tillgången på spannmål. Av de drygt 

40 000 tunnor spannmål som samlades i Finska arméns magasin under 1808 

maldes mjöl som motsvarar ungefar 24 000 tunnor. En stor del av spannmålen 

blev med andra ord aldrig mald till mjöl utan användes till vissa delar istället till 

framställning av korngryn. En annan del kan i undantagsfall ha delats ut direkt 

till truppen. Slutligen försvann en del som svinn vid transporter, föll i ryssarnas 

händer, brändes vid reträtter, delades ut till allmogen och så vidare. Särskilt till

gångarna under det första kvartalet 1808, i praktiken under februari och mars, 

måste kommenteras. Reträtten medförde mycket stora förluster. Bara genom 

Sveaborgs kapitulation försvann 6 500 tunnor. 

57. Bland annat Uleåborgs landsarkiv (ULA). Kemi häradskronofogde, El: Brevkoncept 1807-11: 
Kungörelse den 5/111808. 
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Diagram 4: Tillgången på mjöl i Finska arméns magasin 1808 

Antal ton 
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l.kv 1808 2.kv 3.kv 4.kv 

M lokal upphandling/utskrivning • lokal malnirig B införsel 

Källa: Se diagram 3. 

Införseln av färdigt mjöl var egentligen bara betydande under det tredje kvartalet 

då drygt 40 procent av det mjöl som skaffades fram till armén kom från södra 

Sverige. Mjölet gick till hamnarna i Uleåborg, Gamlakarleby, Vasa och Umeå.58 

Sammantaget stod införseln för mindre än 10 procent av mjöltillförseln till Fin

ska arméns magasin. De lokala resurserna stod med andra ord för över 90 pro

cent av både spannmål som råvara och förädlingen till mjöl. 

Brödförsörjningen - bakningen 

Bröd anskaffades i huvudsak på tre olika sätt till den svenska armén: genom upp

handling eller utskrivning lokalt, brödbakning lokalt och införsel utifrån. Under 

1808 skeppades bröd direkt till Västerbotten och Österbotten från södra Sverige. 

Detta tillsammans med det som upphandlades lokalt av bönder och stadsbor 

58. KrA. Krigsdepartementet och krigsförvaltningen, vol G VIII 1808-09: Förteckning över provi
ant avsänd till Finska armén, Stockholm den 16/111808. 
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utgjorde trots allt inte mer än en mindre del av den sammanlagda kvantiteten 

bröd som levererades till magasinen från vilka Finska armén fick sina förnöden

heter. Av diagram 5 framgår att det lokalt framställda brödet dominerade Finska 

arméns brödförsörjning under 1808. Fördelningen redovisas som andel brödpor

tioner. Skälet är att en portion mjukt respektive torrt bröd har olika vikt och det 

går därför inte att använda vikten i detta fall. Dessutom är det försörjningskapa

citeten som i detta sammanhang är intressant - inte transportproblematiken. 

Brödbakningen organiserades lite olika. Skedde bakningen i kronobagerier 

drevs verksamheten av generalkrigskommissariatet. De mindre fältbagerierna 

däremot skulle enligt reglementet helst drivas på entreprenad. Kronan åtog sig 

trots detta att hålla entreprenören med bakugn och redskap. Till fältbageriet 

hörde också 76 hästar för transporter. Entreprenören åtog sig att baka 4780 

ankarstycken mjukt bröd varje dag för 8,5 ton rågmjöl. Detta motsvarade 14 340 

dagsportioner mjukt bröd. 85 kg rågmjöl förväntades ge nästan 120 kg färdigt 

bröd - en relation mellan mjöl och färdigt bröd på ungefär två till tre. Användes 

en mjölblandning med två tredjedelar rågmjöl och en tredjedel kornmjöl beräk

nades drygt 113 kg mjukt bröd kunna bakas. I verkligheten kom detta sällan att 

uppfyllas utan brödmängden understeg ofta den mjölmängd som använts— 

åtminstone då bönderna bakade.-59 Det mjuka brödet skulle bakas till så kallade 

ankarstockar med en färdig vikt på omkring 2,55 kg. 

Av den brödmängd som framställdes på mjöl från magasinen för Finska 

armén bakades sammanlagt knappt 10 procent - eller nästan 590 000 portioner -

av brödportionerna vid fältbagerierna i Uleåborg, Torneå och Piteå.60 Dessa 

bagerier är nog att betrakta som kronobagerier i reglementets mening, men 

benämningen fältbagerier används i källmaterialet. Fler större bagerier bör rim

ligtvis ha satts upp på andra platser, men från dessa finns inga självständiga 

59. Den brödmängd som bakades av allmogen för en viss mjölkvantitet varierade och understeg 
rekommendationerna i reglementet. Två exempel på detta förhållande kan lyftas fram. I Kalajoki 
bakade bönderna 4326 kg bröd för 4810 kg mjöl i oktober 1808. Råneå allmoge bakade 31951 kg 
bröd för 37009 kg mjöl i mars 1809. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°14&I: Finska krigsräkenska
per 3:e och 4:e kvartalet 1810, verifikationer. 
60. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 5II: Räkenskaper över Uleåborgs-, Torneå- och Piteå fältba
gerier 1808-09. 
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räkenskaper bevarade. Om detta beror på att de förkommit eller inte är svårt att 

säga. Det framstår ändå som sannolikt att de tre bagerierna i Uleåborg, Torneå 

och Piteå hade en speciell ställning. Det framgår bland annat av de förberedelser 

som görs för att organisera dessa bagerier.^ 

Diagram $: Finska arméns brödförsörjning 1808 (andel brödportioner) 

bakning vid fåltbageriérna i Uleåborg 
Torneå oc h Piteå 

10% 
införsel 

19% 

lokal upphandling/ 
utskrivning 

19% 
lokal privat 

bakning 
52% 

Källa: Se diagram 3 med tillägg för KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 511: Räkenskaper 
över Uleåborgs-, Torneå- och Piteå faltbagerier 1808-09. 

Den största andelen bröd kom till hos stadsbor och bönder. Den första ordern 

till lokalförvaltningen om att organisera brödbakning i Österbotten är daterad 

den 13 februari 1808 och ställd till landshövdingen i Uleåborg.62 I städerna fanns 

goda förutsättningar att ordna med ugnar och geografiskt koncentrera och effek

tivisera brödbakningen. Ett stort antal bagare och borgare bakade bröd åt armén. 

Bevisligen förekom detta i Uleåborg, Vasa, Brahestad, Gamlakarleby, Jakobstad 

och Kaskö men säkert också i de övriga städerna även om detta inte kan beläggas 

på grund av källmaterialets begränsningar.63 Den sista möjligheten att få mjölet 

förvandlat till bröd var att helt enkelt lämna ut mjöl till allmogen som i bagarstu-

61. Bland annat var det meningen att det bageri som sludigen sattes upp i Piteå ursprungligen 
skulle ha förlagts till Luleå. 
62. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1427: Generalintendenten Schenbom till landshövdingen i 
Uleåborgs län, Helsingfors den 13/21808. 
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Diagram 6: Behov och tillgång av bröd vid Finska armén 1808 
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Källa: Se diagram 5. 

gor runt om i bygderna bakade bröd till armén. Denna verksamhet hade mycket 

stor omfattning. Till exempel bakade Pyhäjoki sockenbor nästan 69 ton eller 

mer än 120 000 dagsportioner torrt bröd i november 1808.64 Enskilda hushåll 

bakade stora mängder bröd. Bakning av ända upp till 18 tunnor mjöl förekom 

åtminstone i byarna i Pyhäjoki socken.Trots de stora kvantitativa insatserna av 

63. Bland annat KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°14*5: Utdrag ur protokoll, Vasa magistrat den 4/ 
3 1808 och bagare i Brahestad till generalkrigskommissariatet angående ersättning för brödbakning, 
Brahestad den 9/5 1808; ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv), Uleåborg, Bllf: 3 Inko-
mande handlingar 1808-09: Magistraten till general Tutjkov den 23/12 1808; VLA. Magistrat och 
rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby, Da: 10 Brevkoncept 1808: Kungörelse den 7/3 1808 och Borg
mästare Winge till kammarrådet Nyberg i Jakobstad den 25/6 1808; Magistrat och ordningsmanna-
rätten, Kaskö, Eb: 4-5 Ankommande brev 1808-14: skrivelse den 16/8 1808. 
64.Bland annat order om detta till lokalförvaltningen KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 4X5: 

Knorring till generalkrigskommissariatet om bakning av bröd i Uleåborgs län Uleåborg den 4/5 
1808. Dessutom bland annat VLA. Kronofogdearkiv, Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 
Inkomna handlingar 1807—09: Från landshövding Wanberg den 26/21808 och ULA. Kemi härads
kronofogde, El: Brevkoncept 1807-11: Ull borgmästaren Ekholm i Torneå. 
65. FRA. Generalguvernörskansliet, Ha:io Ersättningar skjuts etcetera Uleåborgs län: Fordringar 
för skjuts m m på svenska kronan. 
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allmogen förefaller det allmogebakade brödet aldrig ha blivit riktigt bra enligt 

Klingspor. I en av sina rapporter till krigsledningen i Stockholm under augusti 

1808 ansåg han att det skulle vara bäst om färdigbakat bröd direkt inskeppades 

till armén. Vad som egentligen var problemet framgår inte. Kanske skedde en del 

fiffel med det bröd som framställdes i bondstugorna. En annan anledningen kan 

var att det inte var helt enkelt att baka det torra brödet på det sätt som armén 

krävde. Det är inte säkert att det fanns någon vana vid den typen av brödbakning 

i byarna. Säkert kan vi inte veta.^ 

Av diagram 6 framgår tillgången på och behovet av arméns viktigaste livs

medel brödet under 1808.^ Under de avgörande månaderna april till september 

fanns ett överskott som motsvarade endast drygt en dags brödranson för den 

svenska armén. Detta måste anses vara ett viktigt resultat. I praktiken är det tro

ligt att brist på bröd rådde vid armén i södra Österbotten och brigaden i Savolax. 

De brödtillgångar som fanns i arméns magasin i Västerbotten och de norra 

delarna av Österbotten kom knappast soldaterna till godo. Införseln av bröd det 

andra kvartalet utgjorde 25 procent av den sammanlagda tillgången För det 

tredje kvartalet var andelen 19 procent av brödförsörjningen. I själva verket var 

tillförseln mycket betydelsefull eftersom den direkt kom till hamnarna i Öster

botten, men att i likhet med generalstabsverket hävda att tillgångarna var till

räckliga är mycket tveksamt. Det finns anledning att anta att det rådde brödbrist 

vid armén under motoffensiven i Finland 1808, vilket var ett misslyckande för 

den svenska underhållsorganisationen och krigsledningen. Det är även förbluf

fande att konstatera den stora mängd mjukt bröd som bakades under det fjärde 

kvartalet 1808. En förklaring kan vara att krigskommissariatet snabbt ville baka 

upp det mjöl som fanns tillgängligt i Uleåborgstrakten innan armén tvingades 

retirera ut ur Finland. 

Sovelvaror - salt och färskt kött, salt fisk 

De viktigaste livsmedelsvarorna vid sidan om brödet och övriga spannmålspro

dukter var det färska och salta köttet och den salta fisken. Köttet och fisken upp-

66. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 23: Rapport från Klingspor till kungen, Lappo den 11 IS 
1808. 

67. Behovet är beräknat utifrån en tilldelning av 570g torrt eller 850g mjukt bröd per dag och sol
dat. Uppgifter på arméns numerär är sammanställd i bilaga 1. 
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Diagram 7: Tillgången på färskt och sak kött i Finska arméns magasin 1808 

antal ton 
700 

213 

490 116 
300— 

272 
200— 

214 

100 — 
114 110 101! 

4.kv 2.kv 3.k v 1808 
l.kv 

IS behov: salt kött 

B behov; färskt kött 

• införsel salt kött 

H lokal upphandling eller utskrivning: färskt kött 

• lokal upphandling eller utskrivning: salt kött 

Källa: Se diagram 3. 

visar olika mönster vad gäller lokal införskaffning och införsel utifrån och under

stryker därmed riktigheten i att studera de olika varorna var för sig. Enligt provi-

anteringsstaten skulle tilldelningen av salt fisk och salt kött vara lika stor. 

Däremot utgjorde tilldelningen av färskt kött en mindre del — endast 320g i 

veckan mot 540g salt kött och 540g salt sill.68 Införskaffiiingen av de olika livs

medlen motsvarar inte dessa proportioner. Sammanlagt skaffades 888 ton färskt 

kött, 831 ton salt fisk och 646 ton salt kött till armén. En del av förklaringen kan 

vara att en del av det färska kött som upphandlades och utskrevs saltades i krigs

kommissariatets regi. Upphandlingen och utskrivningen av färskt kött är hur 

som helst viktig att uppmärksamma eftersom det är rimligt att anta att förutsätt

68. Se provianteringsstaten bilaga 3. 
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ningen var slakt av nötkreatur. Återigen handlar det om en verksamhet precis på 

sammas sätt som målningen av mjöl och bakningen av bröd som engagerade det 

lokala civila samhället. Bönder och stadsbor förefaller ha slaktat själva eftersom 

inga belägg för att detta skedde i krigskommissariatets regi vid armén har kunnat 

spåras, även om reglementet talar om utdelning av slaktkreatur till regemen

tena.69 De 791 ton färskt kött som levererades av bönder och stadsbor motsva

rade omkring 7 910 kor. 

Diagram 8: Tillgång och behov av salt fisk vid Finska armén 1808 

Antal ton 

• behov av salt fisk 

M införsel salt fisk 

Ü lokal upphandling och utskrivning salt fisk 

Källa: Se diagram 3. 

De salta varorna var sammankopplade med tillgången på en av det tidiga 1800-

talets absolut viktigaste varor - saltet. Saltet var en förutsättning för bevarandet 

av varor och imponerades utrikes ifrån till de bottniiska städerna. Den största 

mängden såldes till bondehushållen för saltning av livsmedel. Den svenska 

armén köpte inte några större mängder salt, men däremot behövde man saltade 

livsmedel. Under den krigsperiod som drabbat ekonomin i Öst- och Västerbot

ten blev en negativ effekt att saltimporten kom i fara. Det är därför tänkbart att 

den relativa bristen på salta livsmedel direkt kan kopplas till den bristande till

69. Arméens Fält-Förvaltningsreglemente 1774, § 103. 
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gången på salt. Dels fanns det kanske inte den tillgång som krävdes och dels var 

bönder och stadsbor möjligtvis mindre villiga att avyttra sina saltade produkter. 

Trots allt tyder magistratens rapporter från vissa av städerna i Finland på att det 

åtminstone under 1808 fanns fullt tillräckliga lager/0 

Försörjningen av armén med salt fisk är särskilt intressant. Även om införseln 

sjövägen från södra Sverige i absoluta tal räknat var större för spannmål, mjöl 

och torrt bröd, så utgör införseln av den salta fiskan inte mindre än 70 procent 

av den totala tillgången på salta fisken under 1808. Det är rimligt att anta att det 

överskott som fanns de tre första månaderna kunde användas under det andra 

kvartalet, varför behovet faktiskt uppfylldes. Ett helt annat förhållande kan iakt

tas än för det salta köttet där införseln från södra Sverige var försumbar. Detta 

pekar tydligt på hur en del av försörjningen, den salta fisken, inte passar det 

generella mönstret av starkt beroende av de lokala resurserna. En av orsakerna 

har redan berörts, bristen på salt. En annan orsak kan vara att fisket stördes av 

krigsrörelserna särskilt som kriget fördes längs kusten. Detta innebar att det helt 

enkelt inte fanns tillräckliga mängder fisk att tillgå lokalt. En synnerligen rimlig 

och mycket enkel förklaring kan vara att eftersom den salta fisken till största 

delen utgjordes av sill, vilken inte fanns att fiska i Bottenviken, måste den helt 

enkelt föras in utifrån. Det är även tänkbart att sill var synonymt med ström

ming och då faller denna förklaring. 

Höförsörjningen 

Foder till hästarna var vid sidan om brödförsörjningen den mest krävande upp

giften för krigskommissariatet under kriget. Inslagen av spannmål i fodret var 

mindre vilket framgår av magasinsräkenskaperna. Helt dominerande var höet 

och foderhanteringen handlade i stor utsträckning om utskrivning eller upp

handling av hö. Det är i detta sammanhang på sin plats att påpeka att under 

sommaren försökte man i största möjliga mån föda hästarna genom gräsbete när 

det var möjligt. 

70. Vasa landsarkiv (VLA). Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby, Da: 10 Brevkoncept 
1808: Rapport om salt till landshövdingen den 7/3 1808; Jakobstad, Da: 8—9 Brevkoncept I79I— 

1810: Skrivelser till landshövdingen den 19/1 och 5/3 1808. ULA. Magistrat och rådsturätter (stads
arkiv), Uleåborg, Bllf: 3 Brevkoncept 1798-1809: Till landshövdingen den 27/2 och 5/3 1808. 
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Det var i princip omöjligt att transportera hö längre sträckor. Löst hö är allt

för skrymmande i förhallande till sin vikt. Höförsörjningens problematik sett i 

transporttermer framgår av tabell i nedan. Vissa kortare transporter av hö före-

Diagram p: Hötillgången i Finska arméns magasin 1808 

Antal ton 

1640 1576 
1600 

1400 

1200 1060 

1000 

800 

600 

400 202 
200 

l.kv 1808 2.kv 3.k v 4.kv 

Källa: Krigshandlingar 1808—09 V°1 43°~3I: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskom-
missariatet 1808-09, kassasammandrag; vol 432-57: Krigsräkenskaper, Finska gener-
alkrigskommissariatet 1808—09» verifikationer; vol 462,:, kassaräkning; vol 458—459: 
Finska krigsräkenskaper första halvåret 1810, verifikationer; vol 463,: Finska krigsräken
skaper 3:e och 4:e kvartalet 1810- oktober 1811, kassaräkning; vol 461,477-481: Finska 
krigsräkenskaper 3:e och 4:e kvartalet 1810- oktober 1811, verifikationer; vol 513: Finska 
furageräkenskaper, Furagemagasin i Norrland och Finland 1808-09; vol 514-23: Finska 
furageräkenskaper, Furagemagasin i Norrland och Finland 1808-09, verifikationer. 

kom längs finska kusten 1808, men dessa är snarast att betrakta som undantag 

som bekräftar regeln/* Även om transportaspekterna skall avhandlas längre fram 

finns det anledning att konstatera att allt hö som behövdes vid svenska armén 

1808-09 införskaffades lokalt och så långt det var möjligt i arméns omedelbara 

71. Flera av hötransporterna handlade om att fora hö från öar till fastlandet, men även kortare 
sträckor längs kusten. Se bland annat KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1416: Inkommande skri
velse till generalkrigskommissariatet, Brahestad den 13/6 1808. 
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närhet för att undvika transporter. Problemet var generellt vilket framgick i kapi

tel 2 ovan. Någon införsel från södra Sverige förekom överhuvudtaget inte. De 

kvantiteter som skaffades fram lokalt var med andra ord det armén hade att för

lita sig på. I diagram 9 framgår den lokala upphandlingen och utskrivning av hö 

vid Finska arméns furagemagasin 1808. 

Tillgången på hö räckte till att försörja 1750 hästar det första kvartalet, 1200 

hästar det andra kvartalet och 780 hästar det fjärde kvartalet. Det tredje kvartalet 

måste gräsbete har kompletterat höet, vilket förklarar den ringa mängden levere

rat hö. Dessutom är det rimligt att anta att spannmål drygade ut fodret eftersom 

hästar i längden inte kan livnäras på enbart hö. Beräkningen ger ändå en finger

visning om att det antal hästar som kunde försörjas inte var särskilt stort i pro

portion till arméns storlek/2 Bristen på foder föranledde både neddragningar i 

trossens storlek och slutligen, under stilleståndsperioden de första månaderna 

1809, att i stort sett alla hästar såldes och att de få som fanns kvar utackorderades 

hos allmogen/3 Bristen på hö var den direkta orsaken till att armén måste 

begränsa antalet hästar. 

Två operationsriktningar — underhållet av $:e brigaden i SavoLtx 

Tillgången och behovet av förnödenheter för armén i sin helhet har framgått av 

genomgången av de mest betydelsefulla varorna under 1808. Det är därmed inte 

säkert att det underhållsläge som gällde vid arméns magasin, utspridda över ett 

stort geografiskt område, motsvarade situationen lokalt. En närmare undersök

ning av förhållandena lokalt måste genomföras för att det skall vara möjligt att 

verkligen kunna bedöma underhållet. Det svenska underhållssystemet sattes på 

prov framförallt i tre avseenden under 1808. Inledningsvis måste underhållslinjer 

upprätthållas i två riktningar: söderut längs kusten och mot Savloax. För det 

andra i samband med motoffensiven under sommaren och då särskilt under det 

tredje kvartalet då huvudarmén rörde sig söderut och så småningom kom att stå 

i de södra delarna av Österbotten. För det tredje i samband med den svenska 

72. Antalet hästar vid Finska armén var förhållandevis litet i jämförelse med den svenska och ryska 
armén under stora nordiska kriget. 
73. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 457: Verifikationer till Finska geneneralkrigskommissaria-
tets krigsräkenskaper 1808-09. Jämför Generalstaben VIII, s. 341. 
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reträtten ut ur Finland och då Finska armén skulle underhållas i de norra delarna 

av Västerbottens län. Förhållandena under hösten kommer att diskuteras i nästa 

kapitel i samband med att underhållet av Finska armén i Torneåtrakten under

söks. 

Vi inleder med att närmare granska underhållet vid y.e brigaden i Savolax. 5:e 

brigaden var den del av armén som inledde motoffensiven våren 1808.^ Under 

större delen av kampanjen i Savolax uppgick brigaden till omkring 2 500 man. 

Under reträtten hösten 1808 tillfördes förstärkningar från huvudarmén. Uppgif

ten var att tränga ned genom Savolax mot Kuopio och om möjligt hota eller 

åtminstone utgöra ett hot mot ryssarnas förbindelser med gamla Finland och St 

Petersburg. Framgangarna blev mycket stora inledningsvis, men så fort ryssarna 

hade hunnit omorganisera sig i augusti och tillförts förstärkningar tvingade San

dels precis som den svenska huvudarmén att retirera. 

Ur underhållssynpunkt var det ett synnerligen svårbemästrat område briga

den opererade inom. Underhållet byggde på magasinen i Pulkila och Idensalmi. 

Till detta kom mer tillfälliga upplag i Toivala och Kuopio. Sandels löste en del 

av underhållet genom att kräva bönderna på lånespannmål. Till detta kan läggas 

relativt stora krigsbyten av inte minst mjöl som erövrades av ryssarna. Betydelsen 

av brigadens förbindelse bakåt till Uleåborg går att diskutera. En kvantitet mot

svarande omkring en tredjedel av brödbehovet och omkring fyra femtedelar av 

behovet av salt kött för brigaden fördes in från Uleåborg Landtransporterna med 

bondskjuts var av stor betydelse, men de lokala resurserna hade lika stor bety

delse. Den största delen av brödet framställdes lokalt eller upphandlades lokalt. 

På samma sätt översteg både den kvantitet av mjöl och spannmål som brigaden 

kunde uppbringa lokalt det som kom från Uleåborg, En undersökning av till

gångarna på bröd i brigadens magasin i Pulkila, Idensalmi, Toivala och Kuopio 

under de åtta månader brigaden opererade självständigt visar att brist rådde 

74. Den specialutbildade Savolaxbrigaden användes märkligt nog bara tül vissa delar för denna 
uppgift. Orsaken var att man från högsta ledningen inte riktigt litade på Savolaxbrigadens chef 
Cronstedts förmåga att driva och genomföra självständiga operationer. Sandels fick istället ett hop
plock som förutom av delar av Savolax jägare bestod av delar av Västerbottens regemente, Öster
bottens regemente, Cajana bataljon och de nyuppsatta Vasa regemente och Uleåborgs bataljon. 
Jämför Hornborg, s. 100. 
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under maj och juni - mindre än 40 procent av behovet fanns tillgängligt. Övriga 

månader fram till och med november månad var tillgången fullt tillräcklig. Det 

bör också anmärkas att det fanns goda tillgångar på mjöl, vilken kan ha använts 

till brödbakning vid sidan om det som finns med i magasinsräkenskaperna. 

De tankar om att Sandels borde ha tillförts mer manskap, som återfinns hos 

bland annat Hornborg, måste ändå anses diskutabla. Sandels hade tillräckliga 

problem att underhålla det manskap som redan fanns vid brigaden. En kraftig 

utökning av brigadens manskap - ända upp till 5 000 man som till exempel 

Hornborg har föreslagit - måste ifrågasättas/-5 Även om de lokala resurserna i 

Savolax kunde lösa en stor del av underhållet för Sandels brigad är det tveksamt 

om det hade varit fallet för en tre gånger så stor kår. En kraftig satsning på inför

sel hade i det fallet blivit aktuell. Frågan är om det hade varit möjligt? 

Huvudarméns underhåll i juli och augusti 1808 

På samma sätt som y.e brigadens underhåll i Savolax utgör huvudarméns försörj

ning i sydösterbotten juli och augusti 1808 ett isolerat skede av kriget. Den avgö

rande perioden av kriget i Finland inföll i juli och augusti. Det var under juli och 

den första hälften av augusti som den svenska armén hade framgångar och den 

ryska armén vacklade/6 Under slutet av augusti vägde kriget över i rysk favör. 

Hur såg underhållsläget ut för den svenska huvudarmén i södra Österbotten 

under denna avgörande period av kriget? De mest betydelsefulla magasinen som 

kunde stödja operationerna fanns i Nykarleby, Vasa, Lappo, Kauhajoki och Ner-

pes. Magasinet i Lappo fick sin försörjning från Nykarleby eller Vasa. Framförsel 

till Nykarleby och Vasa skedde i sin tur från sjösidan eller landvägen norrifrån. I 

figur 3 redovisas schematiskt tillgången på bröd i portioner räknat vid de aktuella 

magasinen under det tredje kvartalet 1808 — det vill säga juli, augusti och septem

ber. Eftersom den svenska armén retirerade norrut under början av september är 

det i praktiken förhållanden under juli och augusti som kommer ifråga. 

75. Hornborg, s. 105. 
76. Faktum är att den svenska armén under en period hade lokal överlägsenhet längs de avgörande 
operationsvägarna eftersom den ryska armén tvingades sprida sig för att klara att hålla hela södra 
Finland besatt och skydda sig mot svenska landstigningsfösök. Se Hornborg s. 127-28. 
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Figur j: Finska arméns brödförsörjning i Sydösterbotten juli, augusti 1808 

från de norra 
magasinen 

68 000 

Finska armén 
12 400 man 

införsel sjövägen 
till Nykarleby 

248 000 från kustmagasinet 
till magasinen i 
Sydösterbotten 

103 600 
Nvkarlebv 

Upph: 17400 
Bakn: 52 000 

från Nykarleby 
till magasinen i 
Sydösterbotten, 

248200 * 

Vasa/Brändö 
Upph: 4 300 

Bakn: 186 000 Kauhava 
Upph: 4 600 

Lindulax Lappo 

Nerpes 

Kauhaioki 
Upph: 8 400 

Lappfiärd 

Sammanlagd tillgång (3:e kv.): 555 100 
Sammanlagt behov (72 dagar): 917 600 

Källa: Se diagram 3. 

Jämförs de tillgängliga portionerna bröd i magasinen i krigsområdet i Sydöster

botten med behovet hos de soldater som fanns går det att sluta sig till att bröd-

tillgången var för knapp. För huvudarmén i Sydösterbotten fattades omkring 

360 000 portioner bröd, vilket motsvarade nästan en månar]* brödförsörjning. 

Det betyder att bröd saknades för mer än en tredjedel av perioden juli-september 

1808 eller den tid armén stod i denna del av Finland. En genomgång av övriga 

livsmedel stöder detta. Generalstabsverkets uppfattning om den goda tillgången 
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på förnödenheter kan starkt ifrågasättas genom att utnyttja räkenskaperna. Sär

skilt införseln av förnödenheter, som generalstabsförfattarna lyfter fram som till

räcklig, hade behövt vara mycket större. I diagram 10 återfinns en 

sammanställning över brödförsörjningen för hela Finska armén under tredje 

kvartalet som ytterligare understryker att införseln av färdigt bröd sjövägen 

utgjorde en lika stor del av brödförsörjningen som under hela året 1808. Det 

innebär att införseln sjövägen under detta avgörande skede av kriget inte spelade 

den roll som den borde ha gjort. Nu går det visserligen att konstatera att det kom 

en stor kvantitet av mjöl till Finska arméns magasin under det tredje kvartalet, 

men den mängd som nådde Vasa eller Nykarleby är en annan sak. Den mängd 

mjöl som ankom till Brändö, vid Vasa, under den aktuella perioden motsvarade 

i bröd endast åtta till nio dagars dagsransoner för armén i södra Österbotten. 

Om nu detta mjöl bakades till bröd saknades fortfarande nästan 20 dagars bröd. 

Diagram 10: Finska arméns brödfirsörjningy.e kvartalet 1808 (andel brödportioner) 

bakning vid fältbageriet i Uleåborg 
1 

19% 
införsel 

lokal upphandling/ 
utskrivning 

! 22% 

lokal privat p 
bakning 

49% 

Källa: Se diagram 5. 

Transporterna — krigföringens akilleshäl 

Hittills har magasinssystemet diskuterats utifrån försörjningsaspekterna - till

gången på förnödenheter i magasinen och hur många soldater som kunde försör

jas — och vilken betydelse kontanterna hade. Det har framgått med all önskvärd 

tydlighet att den lokala tillgången på förnödenheter inte alltid överensstämde 

med tillgången i arméns magasin i hela underhållsområdet. Det som är mest 

intressant för en armés förmåga att föra krig är det som finns inom det direkta 

139 



OM KRIGETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

krigsområdet - till exempel i Sydösterbotten juli-september 1808. Här skall där

för tas fasta på det faktum att allt som skulle tilldelas soldater och hästar måste 

transporteras. Förr eller senare var det tvunget att använda vagnar, kärror eller 

slädar för att nå brigaderna. Problemet var knappast nytt 1808-09 utan snarare 

ett av de klassiska militära logistiska problemen. 

Olika aspekter av transportproblematiken har redan lyfts fram. Förutsätt

ningarna för transporterna var beroende av en rad faktorer som vägarna beskaf

fenhet, årstidsväxlingarna, tillgång på hästar och fordon vilka alla varierade starkt 

mellan olika krigsskådeplatser. Förhållandena under Finska kriget var unika för 

just denna krigsskådeplats och det är viktigt att göra en analys av transporternas 

förutsättningar lokalt. Det går inte att förlita sig på generella uppfattningar. Ett 

tydligt exempel på detta är vagnarnas lastningskapacitet. Uppfattningen att vag

nar skulle kunna lasta ända upp till 1 000 kg förefaller var synnerligen orealistiskt 

när det gäller Finska kriget 1808-09. Det handlade i stället om en lastförmåga på 

omkring 340 kg sommartid och möjligtvis 500 kg vintertid då slädar kom till 

användning.77 När det gäller vägsystemet går det att konstatera att vinter

transporterna var enklare. Bland annat användes isvagen längs kusten så långt 

det var möjligt.78 Problemen var störst under vår och höst då menföret innebar 

att vägarna blev svårframkomliga och isen blev ohållbar över "...desse grufliga 

elfvars vatten."7^ Dessa problem var visserligen allmänna, men särskilt betydelse

fulla i de norra delarna av Sverige och Finland med sitt i detta avseende besvär

liga klimat. 

För en tänkt armé om 10 000 man och 2000 hästar skulle behovet av provi

ant och hö kräva ett mycket stort antal vagnslass. Av tabell 1 framgår tydligt att 

hötransporterna krävde mycket mer i förhållande till provianten. I längden blev 

det orimligt att transportera hö längre sträckor. Jämförelsen mellan det mjuka 

brödet och det torra brödet belyser problematiken mycket väl. En dagsportion 

mjukt bröd vägde 850 g medan en dagsportion torrt bröd bara vägde 570 g. Det 

betyder att det fanns ett klart motiv för generalkrigskommissariatet att i huvud

sak dela ut torrt bröd. En veckas brödbehov för den tänkta armén om 10 000 

man krävdes 43 vagnar mer för det mjuka brödet än till det torra brödet. 

77. Se kommentar tabell 1. 
78. Kra. Krigshandlingar 1808—09» V°14^7* Order till fältkamrer Hasselblatt, Brahestad den 4/5 
1808. 
79. ibid: Skrivelse till överste Schenbom, Brahestad den 6/5 1808. 
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Tabell i: Antalet lass som krävdes för att transportera proviant, hö samt torrt och mjukt bröd 
till en svensk armé 1808—09. 

ett dygn en vecka en månad 

(ton) (lass) (ton) (lass) (ton) (lass) 

Proviant 
för 10 000 man i5>5 46 108,5 319 465.0 1368 

Hö 
för 2000 hästar 28,0 83 196,0 577 840,0 2471 

Mjukt bröd 
för 10 000 man 8,5 *5 59,5 175 255^ 750 
Torrt bröd 
för 10 000 man 5,7 17 39>9 118 I7I,0 503 

Kommentar: I enlighet med 1791 års Tågordning, som gällde vid krigsutbrottet 1808, 
skulle ingen vagn med två hästar förspända lastas med mer än 340 kg. I uträkningar från 
september 1809 beräknades att varje häst kunde ta 170 kg proviant (KrA. Krigshandlin
gar 1808-09 vol 131). Vid armén fanns endast 2 trespända proviantvagnar per infanterib
ataljon. Transportträng saknades med andra ord. Därför skedde transporterna med 
bondhästar och fordon. De flesta bönder hade enspända- eller tvåspända vagnar. Vissa 
forskare har räknat med att en vagn kunde ta 500 kg — andra till och med 1000 kg. Detta 
förefaller inte vara överförbart på förhållandena under Finska kriget 1808-09. Det strider 
inte bara mot dåtidens reglementen, utan förefaller även vara orealistiskt med tanke på 
vägarnas beskaffenhet. Under vintern användes slädar som även dessa var enspända och 
kunde ta en last på omkring 400 kg. Uppgifterna i tabellen avser vagnar om 340 kg. 
Detta motsvarar med lite välvilja tre tunnor spannmål eller andra varor. När det gäller hö 
utgjordes ett sommarlass hö av 25 lispund det vill säga 213 kg. Ett vinterlass hö 50 lispund 
= 425 kg. Ett vanligt hölass beräknades till 40 lispund = 340 kg vilket har antagits i 
beräkningen ovan. (Jämför Kuvaja s. 46f. och 90-91) 

Frågan inställer sig naturligt - varför led Finska armén brist på vissa produkter 

under vissa delar av fälttåget när det bevisligen inte alltid berodde på att det sak

nades proviant eller furage i magasinen? Magasineringssystemet byggde på att 

förnödenheter hela tiden kunde flyttas mellan magasinen och fram till arméns 

brigader. Landtransporterna skedde till stora delar med kronoskjuts eftersom 

arméns egna hästar var för få. Durschmarschinstitutionen eller kronoskjutsen var 

en av grundpelarna i den militära underhållsorganisationen. Ansvaret för att 

organisera skjutsen låg på den lokala civilförvaltningen — ett faktum vilket det 

finns anledning att återkomma till mer i detalj. Att armén på detta sätt var helt 

beroende av bondhästar för sina transporter i större skala var en mycket stor 

svaghet — definitivt underhållets akilleshäl. Systemet var tungrott och krävde en 
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stor administrativ insats. Detta resonemang får stöd i den tidigare forskningen 

där transportorganisationen kritiseras. Generalstabsverkets författare menar att 

det handlade om en organisationsfråga där arméledningen beordrade brigaderna 

att med egna hästar hämta förnödenheter från magasinen vilket fick till följd att 

brigaderna bands vid magasinen. Hade man istället ordnat framförseln till briga

derna från magasinen med andra hästar hade situationen blivit en helt annan.80 

Den uppfattning som framförs i denna avhandling är att systemet var låst vid det 

tillfälliga användandet av bondhästar så fort större transporter skulle genomföras. 

Det blev svårt att få någon kontinuitet i transportorganisationen. Antalet till

gängliga hästar kunde variera från dag till dag. Generalstabsverket bortser ifrån, 

eller är inte medveten om, det antal bondhästar som fanns vid armén. Det var 

svårt att skapa en bra transportorganisation under dessa förhållanden.81 

I en beräkning från september 1809 framgår behovet av bondhästar. För att 

underhålla en armé i Umeå om 6000 man under en månad räknade man med 

att genomföra två transporter av proviant från Härnösand. På varje håll krävdes 

672 hästar i ombyte. Mellan Härnösand och Umeå beräknades fem ombyten 

vara nödvändiga, vilket innebar att sammanlagt 3360 hästar krävdes längs trans

portvägen två gånger i månaden.82 Trots att denna beräkning härrör från krigets 

absoluta slutskede finns det anledning att beakta den information om de grund

läggande problemen som beräkningen pekar på. Till detta kan sedan läggas alla 

andra friktioner som uppstod i samband med kronoskjutsen och som ledde till 

en omfattande brist på hästar och fordon. 

För att slippa beroendet av kronoskjutsen hade det krävts en ändamålsenligt 

organiserad transportorganisation. Problemet var bara att det knappast hade 

varit möjligt att försörja den mängd hästar vid armén som skulle ha ingått i en 

tillräckligt stor militär transportorganisation. De hästar som skulle transportera 

provianten måste själva ha föda, vilken i vikt per dygn räknat uppgick till nästan 

80. Generalstaben III, s. 136. 

81. För kunskaper om bondhästar vid förbanden KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 430-31, 438-
439» 444> 45°» 455_45 :̂ Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissariatet 1808-09, kassasam
mandrag med verifikationer: Uppbådad allmoge personer och hästar. Se dessutom diskussionen i 
kapitel 8 kring trosskjutsen. 
82. ibid, vol 131: Beräkning av antalet hästar för transport av proviant krigskommissariatets ombud 
vid Norra armén Nyberg, Umeå den 19/9 1809. 
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io procent av det som hästen samtidigt kunde transportera. Som en konsekvens 

av dessa problem minskades hela tiden de trosshästar som fanns vid förbanden 

1808 - inte ökades. Successivt blev alltså beroendet av att tillfälligt kalla in bond

hästar bara större och större.8^ 

Det fanns ett alternativ som kunde ha överbryggat en stor del av de problem 

som landtransporterna innebar. En ordentlig satsning på sjötransporter, både för 

införsel av förnödenheter utifrån till de bottniska hamnarna och längs kusten för 

förflyttning av förnödenheter mellan magasinen, skulle ha förändrat underhållet. 

Genom att dra nytta av det svenska sjöherraväldet, och det faktum att striderna 

på huvudkrigsskådeplatsen skedde i kustområdena, hade den svenska armén 

genom att konsekvent använda sjötransporter kunnat vinna en avgörande fördel 

framför den ryska armén. Sjötransporterna var överlägsna landtransporterna. Vid 

en jämförelse med vad ett fartyg kunde lasta förstår man omgående varför sjö

transporterna var att föredra framför landtransporter med häst och vagn alterna

tivt släde. De större fartyg som användes för överförandet av förnödenheter till 

Österbotten från Sverige eller förflyttning av förnödenheter mellan magasinen 

lokalt, lastade över 73 ton (ett fartyg om 30 svåra läster) vilket motsvarar cirka 215 

vagnslaster.8^ Med en fartygslast kunde man alltså täcka behovet av till exempel 

torrt bröd för en armé om 10 000 man för nästan 13 dagar. Fyra fartyg på 

omkring 30 svåra läster löste hela proviantproblemet för en vecka. Många av far

tygen tog ännu större laster och var därmed ännu effektivare transportörer.8^ 

Helt gick det naturligtvis inte att eliminera landtransporterna då förnödenhe

terna i slutändan måste föras landvägen fram till brigaderna — särskilt då dessa 

opererade i inlandet - men transporterna skulle väsendigt ha underlättats. Sjö

transporterna förlorade helt sin betydelse så fort isen kom, vilket den också 

gjorde mycket tidigt i Bottenviken. 

83. Trossregleringskommittén i Uleåborg se Generalstaben II, bilaga 72. 
84. Med ett "större" fartyg menas ett fartyg på minst 30 svåra läster. En svår läst = 2448 kg last
ningskapacitet. 30 si = 73440 kg eller cirka 73 ton. 
85. Flera större fartyg användes för arméns provianttransporter. Bland annat Najaden på 127 si, 
barken Vandringsman på 124 si och fregatten Palemon på 116V2 si — för att nämna några. Palemons 
lastningskapacitet motsvarade 503 000 portioner torn bröd = cirka 285 ton = 838 vagnslass. 
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Figur 4: Sjötransporterna för Finska armén under kriget i Finland 1808 
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Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 416-421: Inkommande handlingar, Finska 
generalkrigskommissariatet 1808; vol 430-31, 443-444, 450: Krigsräkenskaper, Finska 
generalkrigskommissariatet 1808-09, kassasammandrag med verifikationer; vol 656: 
Handlingar rörande befraktningen av fartyg för norra krigskommissariatets räkning 1808, 
1809. Krigsdepartementet och krigsförvaltningen, vol B I c Registratur 1808,1809; vol G 
I Huvudboksverifikationer XXXIII: 1,2: Medel från krigsdepartementet som använts av 
Västerbottens lantränteri; G VIII: Certepartier. 
Kommentar: I figuren finns bara de mest betydelsefulla transportriktningarna med. 
Endast det antal transporter som direkt kan kopplas till förnödenheter anges. Inom 
parentes anges det totala antalet sjötransporter. De flesta sjötransporterna från Finland 
till Västerbotten under 1808 handlade om överföring av sjuka, ryska krigsfångar och artil-
lerimateriel - särskilt under hösten 1808. 

I vilken mån användes då sjötransporter av den svenska armén under kriget i 

Finland 1808? Eftersom frågan är central för en bedömning av underhållet under 

kriget 1808-09 har en särskild undersökning genomförts. Undersökningen byg

ger på en sammanställning av uppgifter om sjötransporterna som går att hämta 

från generalkrigskommissariatets korrespondens och räkenskaper och från krigs
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departementets bevarade material - bland annat certepartier. Naturligtvis finns 

det osäkerheter, men tillförlitligheten ökas av att flera olika källserier har nyttjats 

vilket har gjort det möjligt att i vissa fall jämföra och komplettera uppgifterna.86 

Undersökningens resultat för 1809 redovisas i nästa kapitel. 

Det är omöjligt att säga om alla tillgängliga fartyg och båtar användes så 

effektivt som möjligt, eftersom det inte går att få grepp om exakt hur många far

tyg som fanns tillgängliga. Detta gäller särskilt de mindre fartygen under 30 svåra 

läster eller med en lastningskapacitet på omkring 73 ton. De större fartygen finns 

däremot registrerade på ett helt annat sätt trots att det även finns luckor i doku

mentationen för dessa fartyg.87 I kapitel 7 diskuteras andelen bottniska fartyg 

bland de större fartyg som deltog i sjötransporterna. Under 1808 användes minst 

68 fartyg över 30 svåra läster och minst 126 mindre fartyg och båtar för olika 

typer av sjötransporter. I figuren framgår för de viktigaste transportriktningarna 

antalet fartyg involverade under 1808. 

Transporterna skedde också sjövägen mellan magasinen. Särskilt intressant i 

detta sammanhang är de kustnära transporterna från Uleåborg söderut under 

sommaren 1808. Proviant gick till magasinen ibland annat Nykarleby och Vasa 

längs kusten. Under sommaren 1808 utnyttjades olika typer av fartyg för att förse 

den svenska armén med proviant. Framförallt var det från magasinen i i de norra 

delarna av Österbotten som transporterna gick men även från Västerbotten. 

Vasa var en av de hamnar som tog emot proviant på detta sätt. Som redan har 
OQ 

nämnts användes fartyg också tidvis som flytande magasin. 

Sjötransporter användes uppenbarligen av den svenska armén. Samtidigt var 

införseln av förnödenheter utifrån för liten och även från magasinen i de norra 

delarna av Österbotten och Västerbotten hade större kvantiteter kunnat sändas 

söderut till armén i Sydösterbotten. Trots att allt talar för att sjötransporterna 

hade kunnat bli nyckeln till en svensk framgång, använde den svenska armén 

86. Se källhänvisningarna figur 3. 

87. RA. Kommerskollegium arkiv, Årsberättelser handelsflottan ser. 11807. Även stadshistorisk lit
teratur har nyttjats i detta sammanhang: Luukko, Armas. Vasa stads historia II, Vasa 1981; Björk
man, Hjalmar. Gamlakarleby stad och dess borgerskap i förgångna tider, Gamlakarleby; Nikander, 
Gabriel. Handel och sjöfart i Gamlakarleby 1722-1808, Åbo 1944; Björkman, Hjalmar. Bidrag tiü 
Jakobstads historia, Jakobstad 1921; Snellman, P. W. Uleåborgs handelsflotta 176$—181$, Oulu 1938. 
88. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 416-419: Inkommande handlingar Finska generalkrigskom-
missariatet 1/6—12/10 1808. Sjötransporter till Nykarleby från bland annat Uleåborg se vol 492: veri
fikationer till Finska provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och Finland 1808—09, verifikat 
4322 f. 
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inte tillgången till sjön tillräckligt. Införsel av förnödenheter sjövägen hade ska

pat förutsättningar för ett mer aktivt agerande från Klingspors sida. Beroendet av 

Uleåborg som underhållsbas hade minskat. Orsakerna till detta måste sökas på 

annat hall än vid armén i Finland. Införseln sjövägen från södra Sverige styrdes 

av krigsledningen i Stockholm och de resurser som fanns på nationell nivå. Vi 

vet att situationen vid denna tid var kritisk för statsfinanserna. Dessutom var en 

stor del av intresset riktat söder och västerut. De strategiska prioriteringarna 

avgjorde pa sa sätt Finska arméns möjligheter att med ett tryggat underhåll fort

sätta den inledningsvis så framgångsrika motoffensiven.89 

Ryska arméns underhåll i Finland 1808 

Krigföringens verklighet, planer och problem under kriget i Finland 1808 

Verkligheten för ryssarna blev svår trots att anfallet på Finland skedde vid ett 

gynnsamt tillfälle ur många olika aspekter.90 Redan på fälttågets andra dag blev 

det omöjligt att halla den förutbestämda marschplanen. Inledningsvis rapporte

rade Buxhoevden om 20-26 graders kyla under tio dagar i början mars 1808.91 

Det var inte bara kylan som ställde till problem. De smala vägarna som genom

korsade den bergiga och skogiga terrängen var övertäckt med ett tjockt lager snö 

som väsendigt satte ner marschtakten. Till detta kom bristen på fixrage och pro

blemen att skaffa fram hästar och fordon i rätt antal.9^ Trots problemen intogs 

södra Finland snabbt och Sveaborgs kapitulation innebar att de södra delarna av 

Finland kunde säkras. 

89. Generalstaben III, s. I5if. 
90. Insatserna i Finland begränsades av förlusterna under striderna på kontinenterna och det ännu 
pågående kriget mot turkarna. Direkt gripbara för insatsen i Finland var i första hand tre divisioner 
(den y.e, iy:e och 2i:a). Ytterligare fyra divisioner kunde användas om det behövdes. Sammanlagt 
fanns 80 000 man tillgängliga av vilka omkring 50 000 skulle komma att sättas in. 
91. Trots detta kunde han meddela att frostskadorna på manskapet inte var så omfattande och 
spridda som man hade kunnat befara. Vid den 2i:a divisionens 3:6 avdelningen rapporterades dock 
65 man ha fått frostskador. Vid Tutsjkovs y.e division rapporterades 40 förfrusna. KrA. Krigshand
lingar 1808-09 vol 280. Buxhoevden till kejsaren 21/21808.; vol 28i:Tutsjkov till krigsministern, 
byn Jokkis den 20/21808. 

92. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 278: Buxhoevden till kejsaren, den (10/2) 22/21808; Buxho-
evdens operationsjournal, den (28/2-29/2) 10/3-11/3 1808; 
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Trots framgången var läget inte helt gynnsamt för den ryska armén när vinter 

övergick till vår. Förbanden stod utspridda över en stor yta och Savolax var i 

princip tomt på rysk trupp. Krigsledningen i St Petersburg ville genomföra en 

övergång till det egentliga Sverige via Åland. Till dessa planer var Buxhoevden 

mycket skeptisk — till stor del grundade han sin tveksamhet på underhållsproble

men.^ Ur Buxhoevdens perspektiv handlade det nu i första hand om ett för

svarskrig för att hålla och pacificera de delar av Finland som erövrats.94 

Underhållslinjerna hade med tiden blivit mycket långa och sårbara. Problemen 

ökade då kölden och snön förbyttes i töväder. Vårfloden innebar översvämmade 

älvar och kärr. De små smala vägarna blev oframkomliga lerdiken.95 

Den svenska motoffensiven, som inleddes i Savolax och följdes upp längs 

kusten under juni av den svenska huvudarmén, nådde framgångar. I Savolax 

samlades en kår under Barclay de Tolly som hejdade Sandels och inledde en 

motoffensiv norrut. Barclay de Tolly klagade över foderbristen, transportproble

men, avsaknad ay tillräckligt med pengar och dessutom problemen med de upp

roriska bönderna.96 Det senare problemet tilltog vid denna tid kraftigt och 

undergrävde möjligheterna att underhålla de trupper som stod längst norrut och 

i Savolax.97 I juli 1808 mitt under den svenska motoffensiven sammanfattade 

Buxhoevden problemen på följande sätt 

...vi kämpa samtidigt mot tre fiender: mot trupperna, mot de uppviglade 
bönderna och mot bristen på livsförnödenheter. Den senare beror ej 
därpå att ingenting skickats från Ryssland, utan på svårigheten att fram
föra förnödenheterna till de platser, där största behofvet föreligger.98 

93. ibid: Buxhoevden till kejsaren den 23/3 (4/4) 1808 angående en övergång till Sverige via Åland. 
94. ibid, vol 280: Buxhoevden till kejsaren, Helsingfors den 10/4 (22/4) 1808. 
95. ibid, vol 282: Buxhoevden till krigsministern, Borgå den 15/2 1808. 
96. ibid, vol 281: Barclay de Tolly till Buxhoevden, Viborg den 20/5 (8/5) 1808, St Mickel den 27/5 
(15/5) och 30/5 (22/5) 1808, Jokkas den (25/5) 1808, Varkaus den 15/6 (6/6) 1808; Barclay de Tolly 
till krigsministern Varkaus den 1516 (3/6) 1808, 20/6 (8/6 ) och 27/6 (15/6 ) 1808. 
97. Ett mer eller mindre öppet krig pågick i sydösterbotten mot bondetrupper förstärkta av regul
jära svenska förband KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 282: Befallning till generalmajor Orlov-
Demisov från Buxhoevden den 15/7 (5/7) 1808. Se även vol 278: Buxhoevdens operationsjournaler 
under denna period till exempel 23/4-23/5 (11/4-11/5), 19-22/6) och (22-26/6) 1808. Av 
intresse även vol 278: Buxhoevdens instruktion till Rajevskij från Buxhoevden den 29/5 (17/5) 1808. 
Om bondekrigen i allmänhet, se redan refererat arbete av Persson. 
98. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 2,80: Buxhoevden till kejsaren Åbo den 19/7 1808. 
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En direkt koppling görs mellan bristen på förnödenheter och transportpro

blemen. Även Rajevskij som förde befäl över de ryska styrkor som opererade mot 

Klingspors huvudarmé i Österbotten klagade över problemen med underhållet. 

Trots att Rajevskij enligt Buxhoevden inte hade anledning att retirera på grund 

av brist pa förnödenheter, kom denna att bidra till de svenska framgångarna 

under juli och augusti. Läget var ännu under juli bekymmersamt för ryssarna 

som fruktade svenska landstigningar och folkresningar. Buxhoevden vädjade till 

kejsaren om förstärkningar." Svaret kom också i form av förstärkningar och en 

instruktion som bejakade att det inte skulle gå att slutföra de offensiva planerna 

under hösten. Detta skulle komma att ändras när den svenska motoffensiven 

hade stoppats upp och ryssarna återtagit initiativet, men i augusti insåg kejsaren 

de problem som var förenade med underhållet.100 

Situationen förändrades i slutet av augusti. Under den ryska offensiven i slu

tet av sommaren 1808 utgöt sig Buxhoevden fortfarande över terrängen och 

menade att det var svart att kringgå svenskarna då de satte sig fast längs vägarna. 

Orsaken var nu inte snödjupet utan de många kärren och den täta skogen som 

omgav vägarna och omöjliggjorde omfattningar.101 Vädret och klimatet gjorde 

sig ater påmint under hösten da regn blandades med snöfall och frost på nät

terna. Om man under dessa förhallanden dessutom tvingades förlägga truppen i 

bivack, det vill säga under bar himmel, förstår man att stridsvärdet väsentligt 

sänktes på de ryska förbanden.102 

Ett annat stort problem var de många älvarna som under hösten 1808 blev ett 

stort problem. Ett led i den svenska fördröjningsstriden var att systematiskt 

bränna alla broar för att försinka ryssarna. Kamenskijs problem under operatio

nerna mot Gamlakarleby i oktober 1808 handlade återigen om transporterna och 

99. Generalstaben V, bilaga 12 och 13; KrA. Krigshandlingar vol 279: Instruktion angående för
svarskriget i Finland, St Petersburg den 24/8 (12/8) 1808; vol 280: Buxhoevden till kejsaren, Åbo 
den 31/8 (19/7) 1808. 

100. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 2-82: Kort beskrivning av Rajevskijs operationer (11/5—27/ 
7) 1808. Angående Buxhoevdens åsikter se ibid, vol 278: Buxhoevdens instruktion till Rajevskij den 
29/5 (17/5) 1808. 
101. ibid, vol 280: Buxhoevden till kejsaren, Åbo den 29/9 1808. 
102. ibid, vol 280: Buxhoevden till kejsaren, Gamla Karleby den il 111808 och Buxhoevdens 
bedömning av instruktion från kejsaren angående försvarskriget St Petersburg odat. Instruktionen 
daterad den 24/8 (12/8) 1808 
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försörjningen. Provianttransporterna kom efter och han försökte leva av de 

lokala resurserna, men var till slut tvungen att stanna helt och invänta transpor

terna. Trots att vissa av dessa nått fram "...räckte det genom tillförsel och reqvisi-

tion anskaffade brödet knappast från den ena dagen till den andra...".103 

Många av de tillfälliga stillestånd som ingicks mellan de båda stridande armé

erna under hösten hade som bakgrund de svåra underhållsproblemen. Det var 

inte bara den svenska armén som behövde dessa andningspauser, utan de ryska 

befälhavarna uttalade ofta att det var nödvändigt även för dem att återhämta sig 

och låta provianttransporterna komma ikapp. Det är intressant att iaktta att 

krigsledningen i St Petersburg ofta inte förstod detta utan menade att svenskarna 

bara lurade ryssarna till overksamhet. Detta tyder på dåliga insikter i krigets rea

liteter vid fronten.10^ Trots de problem som det ryska krigsföretaget hade vände 

ryssarna kriget och avgjorde det definitivt under hösten 1808. Frågan är hur detta 

var möjligt? Varför klarade ryssarna att underhålla fler soldater än den svenska 

armén? 

Den ryska arméns livsmedel och foder 

Förnödenheterna till de ryska förbanden indelades i proviant, portion och 

furage. I provianten ingick bröd och gryn. Bröd tilldelades som torrt bröd eller 

skorpor - i huvudsak av samma slag som förekom vid den svenska armén. Bröd-

bakningen utfördes i stor utsträckning av soldaterna själva eller ordnades genom 

lokalbefolkningen. Provianten förefaller som regel ha skaffats fram in natura åt 

soldaterna. I fält tilldelades också portioner av kött och vodka. I förplägnadsföre-

skrifterna inför fälttåget i Finland 1808 angavs att soldaten skulle tilldelas kött-

och brännvinsportion tre gånger i veckan. Köttportionen uppgick till 205 g kött. 

Om den svenska arméns mat var torftig så förefaller den ryska soldaten ha varit 

van vid en ännu enklare kost. Energiinnehållet i en rysk soldats dagstilldelning, 

förutsatt att brödmängden var den samma som vid den svenska armén, av bröd 

och kött i medeltal låg omkring 2100 kilokalorier. I vikt räknat utgjorde detta 

inte mer än knappt 700 g — knappt hälften av vikten på den svenske soldatens 

reglementerade matportion per dygn. Det säger sig självt att detta var för lite. 

Det förutsattes att de ryska soldaterna kunde dryga ut sin kost själva. Kontanter 

103. ibid, vol 280: Buxhoevden till kejsaren, Åbo den 29/9 1808 
104. Se till exempel ibid, vol 278: Buxhoevdens operationsjournal (16-20/9) 1808, Vasa den 31/9 
(19/9) 1808. 
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tilldelades framförallt istället för kött, men också av och till som ett substitut för 

bröd. Vid vissa tillfällen praktiserades neddragningar i tilldelningen av bröd som 

kompenserades med anskaffning av kött. Sludigen kan också konstateras att icke 

stridande hade mindre tilldelning av proviant och portioner. 10^ 

Furage till hästarna skulle tilldelas med 4,1 kg hö och 13,11 liter havre eller 

korn till kavalleriets och artilleriets rid- och fronthästar. Tränghästarnas tilldel

ning framstår inte helt klart, men skulle skötas genom utdelning av kontanter för 

uppköp lokalt.106 

Det ryska underhållssystemets praktik — införsel kontra lokala resurser 

Tanken under krigets inledningsskede var att underhålla den ryska armén med 

proviant pa den tross som medföljde armén från gränsen in i Finland. Metoden 

var den klassiskt ryska. Detta räckte trots allt bara under de första veckorna in i 

mars månad. Tanken var att direkt få igång ytterligare tillförsel från de magasin 

som lagts upp vid gränsen direkt till truppen och dessutom att bygga upp maga

sin i Helsingfors och Tavastehus. När det gäller fiirage var avsikten att arméns 

behov skulle lösas dels genom att trossen skars ned till ett minimum och att 

bondskjutsår anlitades för de transporter som krävdes, dels genom att utnyttja 

den lokala tillgången på hö. Den ursprungliga idén att framforsla furage till 

gränsen avstyrdes av Buxhoevden som ansåg att det skulle bli omöjligt att för

sörja alla de hästar som krävdes för transporterna och dessutom var det mycket 

svart att få tag pa hästar och fordon.10^ Det kan vara på sin plats att konstatera 

att de förråd som föll i ryssarnas händer i allmänhet var ganska små. Endast i 

Tavastehus, Helsingfors och vid Svartholms och Sveaborgs kapitualtion kom 

man över större magasin. Det var inga förråd, möjligtvis med undantag för Svea-

borgs tillgångar, av sådan storlek att de varaktigt löste underhållsproblemen.108 

105. Generalstaben del II, bilaga 73: Ryska förplägnadsföreskrifter, kejserlig prikas den 24/11808 
och KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 2-80: Styrkebesked över ryska hären i Finland 1808. Kött 
istället för bröd då brödtilldelningen minskats anbefalldes bland annat vid Rajevskijs division i 
Österbotten under maj 1808 KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 2,78: Buxhoevdens instruktion till 
Rajevskij den 17/5 (29/5) 1808. 
106. Generalstaben II, bilaga 73: Ryska förplägnadsföreskrifter, kejserlig prikas den 24/11808. 
107. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 2,80: Buxhoevden till kejsaren, Borgå den 15/2 (27/2) 1808. 
Jämför Generalstaben II, s. 42of. 
108-Angående förråden i Helsingfors, Tavastehus och Björneborg se KrA. Krigshandlingar 1808-
09 vol 278: Buxhoevden till kejsaren den 19/2 (2/3) 1808, Operationsjournal den 26-27/2 (9-10/3) 
1808 och Operationsjournal 6-13/3 (18-25/3) 1808. Jämför Generalstaben II, s. 423. 
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Under krigets fortsättning skulle införseln av proviant fortgå från Ryssland 

med hästforor och senare med sjötransporter längs den finska sydkusten till 

framförallt Helsingfors. Försörjningen av den ryska armén kom trots detta att 

alltmer bli beroende av de lokala resurserna. Redan i krigets inledning gavs order 

till lokalförvaltningen att i sina respektive län samla magasin åt den ryska 

armén.109 Underhållsrapporterna visar på den tendens som man skulle kunna 

förvänta sig: underhållet blev allt svårare att klara med hjälp av införsel allt efter

som underhållslinjerna tänjdes ut och de lokala resurserna blev allt viktigare för 

att kompensera oregelbundenheten i tillförseln. Det samma gällde när operatio

nerna krävde snabba förflyttningar.110 Uppgifterna härstammar från de förslag 

som inkom från de olika divisionerna och kårerna. Underhållsproblemen under 

operationerna för framförallt Kamenskijs och Tutschkovs kårer i Österbotten 

respektive Savolax framgår tydligt under hösten 1808. Problemen sammanfattas 

väl i följande utdrag ur en rapport från Buxhoevden till krigsministern i septem

ber 1808: 

... jag erkänner, att vi till en del nödgats förpläga trupperna på landets 
bekostnad. Bristen på draghästar och de stora avstånden tillåta på långt 
när icke, att transporterna gå så fort som kräves av den operationernas 
snabbhet, varförutan man icke kan hava någon framgång i detta land. Nu 
sörjer jag för att trygga förplägnaden, jag hoppas att Gud skall bistå oss i 
allt. Jag önskade blott kunna i någon mån ersätta invånarne vad de lidit; 
ty följder af utpressningarna hava varit oundvikliga, något som i 
betraktande av de oss förföljande motigheterna på intet sätt stått att 
ändra...111 

De lokala resurserna var inte heller en säker lösning. Det gick trots allt inte att 

enbart leva av de lokala resurserna. Underhållet av den ryska armén krävde att en 

kombination av både införsel och lokala resurser användes. Beroende på årstiden 

och avståndet till Ryssland använde man de båda sätten mer eller mindre. En 

avgörnade fördel för den ryska armén var att så länge kriget fördes i de södra 

delarna av Finland var de ryska underhållslinjerna kortare till förråden i David

109. HFF I, s. 6f: Order till landshövdingarna att samla magasin. Jämför Generalstaben del II, s. 
422. 

1 lO.Detta framgår blanda annat i följande rapport KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 2.82: Buxho
evden tül krigsministern, Gamlakarleby september 1808. 

111. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 282: Buxhoevden till krigsministern, september 1808. 
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stad, Viborg och Fredrikshamn, än de svenska underhållslinjerna till Uleåborg. 

Ryssarna hade landvägen en större möjlighet att få in förnödenheter utifrån än 

den svenska armén i de norra delarna av Österbotten. Införsel från södra Sverige 

till den svenska armén krävde sjötransporter. 

Att med säkerhet uttala sig om det var de lokala resurserna eller införseln uti

från som stod för den största delen av den ryska arméns försörjning går inte utan 

tillgang till ett räkenskapsmaterial som i fallet med den svenska armén. Även om 

ett sadant källmaterial skulle finnas kvarstår stora osäkerheter eftersom det inte 

går att klarlägga detta problem fullständigt då det ryska underhållet i så stor 

utsträckning byggde på artellerna och de enskilda ryska soldaternas egen förmåga 

att skaffa mat. Det finns inget källmaterial som kan fastslå exakt hur stora mäng

der mat som den ryska armén skaffade på detta sätt. Däremot finns det möjlig

heter att klarlägga det ryska systemet i stort och även underhållsläget vid de ryska 

divisionerna. 

Genom insamling av förnödenheter lokalt och införsel från Ryssland och 

södra Finland byggdes så småningom magasin upp. Underhållslinjerna bakåt 

blev stundtals mycket långa. Problemen att underhålla trupperna ökade med 

avstandet. Vid en genomgång av de ryska divisionernas och kårernas månadsrap

porter under fälttåget 1808 framgår detta tydligt. Underhållsläget var sämst för 

de truppavdelningar som befann sig längst norrut i Finland. Det regelmässiga 10 

dagars reservförråd som var beordrat vid den ryska armén var stundtals det enda 

förbanden hade att leva av. I vissa fall var även dessa förråd på upphällningen 

eller faktiskt slut.112 

I Buxhoevdens förläggnings- och förplägnadsplan från mitten av november 

1808 framgår de långa underhållslinjerna, tillsammans med det ryska magasins

systemets uppbyggnad. Uleåborgskåren skulle underhållas med transporter från 

Nyslott via Kuopio. Vasakåren skulle erhålla sitt underhåll från Helsingfors via 

två vägar: den första över Orivesi, Alavo och Lappo och den andra över Tam

merfors. Åbokåren skulle ta det den behövde från magasinen i Åbo och sludigen 

trupperna i Helsingforstrakten skulle förses med förnödenheter från Helsingfors 

magasin. 

112. ibid, vol 280: Ryska styrkebesked för armén i Finland 1808. 
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Karta 3: Ryska arméns magasin i november 1808 

Gamlakarleby 

Uleåborg 
kåren 

Uleåborg 

Brahestad 

Vasakåren 

Lillkyro Kuopio 

^Björneborg 

Nystad Tavastehus 
Nyslott i 

# större magasin 
II nederlagsmagasin 
O mindre magasin/upplag 

o . . 0 Davidstad 
Abokaren Ä 

Helsingfors Fredrikshamn ^^or 
Ekenäs ^ Lovisa 

• 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808—09, vol 280: Buxhoevden till kejsaren, Brahestad den 

12/111808 

Längs med underhållslinjerna upprättades magasin. Huvudmagasin förlades till 

Helsingfors, Åbo, Lillkyro och Uleåborg. Så kallade nederlagsmagasin, magasin 

som fungerade som en mellanstation för vidare transport av förnödenheter, upp

rättades i Tavastehus och Kuopio eller Toivola. Mindre magasin skulle samlas i 

bland annat Lovisa, Ekenäs, Nystad, Björneborg, Gamlakarleby och Brahestad. 

Dessutom, vilket är intressant, skulle det upprättas små magasin som kunde 
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förse kommandon på marsch med förnödenheter på följande sträckor: från grän

sen till Åbo, Åbo till Vasa, Tavastehus till Vasa och vidare till Uleåborg, Rotsalo 

till Tavastehus och slutligen från Nyslott till Uleåborg. Förnödenheter till alla 

dessa magasin skulle samlas dels genom samarbete med lokalmyndigheterna och 

dels genom transporter från Ryssland.113 

Den ryska armén förefaller i större utsträckning än den svenska ha använt sig 

av en rörlig tross som hela tiden "skuggade" frontfbrbanden och höll kontakt 

bakåt med det närmaste magasinet. Trossen hade visserligen reducerats för att 

det skulle vara möjligt att klara transporterna, men en större mängd förnödenhe

ter fördes med vid de ryska divisionerna än vad som var praxis vid den svenska 

armén. Order om att tio dagars behov alltid skulle finnas vid förbanden utgick i 

början på maj, men verkar redan vid krigsutbrottet ha varit grundregel.11^ Detta 

betyder att den ryska armén var mindre bunden till magasinen. Resultatet blev 

en större handlingsfrihet. Den nästan dagliga proceduren med hämtningar vid 

magasinen som var den svenska verkligheten verkar inte ha haft sin direkta mot

svarighet vid den ryska armén. Tillförseln förefaller mer ha skett i större 

omgångar. Istället låg ett större ansvar på den enskilde ryske soldaten att skaffa 

mat när det uppstod avbrott i leveranserna. Kraven på den ryska underhållsorga

nisationen att hela tiden föra fram förnödenheter var mindre än i det svenska fal

let. 

Trots detta var magasinering i förväg helt nödvändig även för den ryska 

armén i vissa delar av Finland. Under striderna i det inre av Finland i Karelen 

och Savolax insåg även ryssarna att det krävdes en god uppladdning innan man 

företog sig några offensiva operationer. Det var ytterst svårt att under en opera

tion senare tillfredsställa behoven eftersom transporterna brast och inte minst på 

grund av allmogens obstruktion och bondekrigföringen. Under striderna i Savo

lax satte ryssarna in en förhållandevis stor kår - 5 000 man.11-51 jämförelse med 

den svenska y.e brigadens manskapsstyrka var den ryska kåren åtminstone dub

belt sa stor. Det visar sig att ryssarna även i de mest svårbemästrade områden kla

rade att underhålla fler soldater än den svenska armén. I Savolax kan inte hela 

113. ibid,, vol 280: Buxhoevden till kejsaren, Brahestad den 12/111808 

114. ibid,, vol 280: Buxheovdens prikat till armén, Helsingfors den 1/5 (13/5) 1808. 

115. ibid , vol 281: Asranajev till Tutjkov, Joensu den 2/9 1808. 
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förklaringen vara artellerna, eftersom det rimligtvis var mycket svårt för de 

enskilda soldaterna att hitta något att köpa eller i värsta fall stjäla. Istället måste 

lösningen ha varit att ryssarna mot all förmodan faktiskt klarade av att landvägen 

och på det finska sjösystemet underhålla sina soldater. 

De lokala resurserna — kontanternas betydelse 

När transporterna bröt samman eller visade sig otillräckliga och tillförseln av för

nödenheter minskade eller helt upphörde kvarstod de lokala resurserna. De 

lokala civila myndigheterna drogs omedelbart in i det ryska försörjningssystemet 

- vilket redan har konstaterats. Ryssarna fortsatte under hela kriget att använda 

lokalförvaltningen när det gällde upphandling och utskrivning av förnödenheter 

och organiserandet av skjutsen. Även en viktig del av försörjningen, målningen 

av mjöl och brödbakning, kom att läggas på lokalbefolkningen även om det 

senare verkar ha förekommit i mindre utsträckning än vad som var fallet med 

den svenska armén. Det finns anledning att återkomma mer i detalj till dessa frå

gor längre fram. Här räcker det med att konstatera att den civila finska förvalt

ningen var en resurs som togs i ryssarnas tjänst. 

Det ryska systemet var i större utsträckning beroende av kontanter eftersom 

en del av soldatens dagliga mat skulle täckas av pengar för vilka proviant skulle 

upphandlas lokalt. Någon djupare undersökning av penningtillförseln har inte 

varit möjlig att genomföra. Trots detta går det att konstatera att större summor 

pengar förefaller ha betalats ut till kår- och divisionschefer från centralt håll.116 

Det är uppenbart att under vissa delar av kriget i Finland 1808 utgick ledningen i 

Finland från att underhållet nästan helt skulle kunna täckas med hjälp av kon

tantutdelning till soldaterna. Kontanterna användes särskilt för att skaffa furage 

till hästarna. Kontantutbetalningarna till divisionerna ökade generellt i betydelse 

när det gäller mat till soldaterna under hösten 1808. En annan faktor spelade 

också in - det geografiska avståndet. Det var de divisioner eller förband som 

befann sig längre norrut som hade störst behov av kontanter och som följaktli

gen försökte försörja sina soldater genom kontantutbetalningar. Vid Kamenskijs 

1 1 6 . 1  d e t  r y s k a  k ä l l m a t e r i a l e t  n ä m n s  e t t  k r i g s r å d  G o d e  ( a l t e r n a t i v t  H o v e  -  ö v e r s ä t t a r e n  v e r k a r  v a r a  

osäker) ofta i samband med utbetalningarna. Antagligen fanns denne vid Buxhoevdens högkvarter 

och ansvarade för ekonomin i vissa anseenden. 
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kår i Österbotten i början av november 1808 fanns inte något tiodagars reservför

råd vilket innebar att marginalerna var mycket små. Till Kamenskij sändes 100 

000 rubel för att användas till kårens underhåll när den förutsattes återuppta 

offensiven.11'7 

Den ryska armén hade för avsikt att betala för det man tog eller skrev ut. I 

den proklamation som spreds över Finland i krigets inledningsskede hette det att 

Hvad till trupperna underhåll och förfriskning nödigt tarfvas, skall promt 

och bar betalas; hvarje lefverantz godtgjöres i öfverenskommelse med våra 

och landets commissarier...118 

Någon systematisk plundring som praktiserades i Finland under stora ofreden 

förekom inte. Däremot går det att finna undantag och klara övertramp av vilka 

plundringen av Vasa i juni 1808 måste anses vara det grövsta. Sett mot bakgrund 

av tidigare erfarenheter och ryska truppers uppträdande i andra sammanhang 

förefaller disciplinen i Finland ha varit god. Den ryska ledningen ansträngde sig 

också för att den skulle upprätthållas vilket även underströks i officiella prokla

mationer.119 Däremot förekom hot och utpressning för att tvinga lokalbefolk

ningen au leverera.120 Någon frivillighet kan det knappast ha varit tal om. Den 

ryska arméns hot hade en helt annan trovärdighet än den svenska arméns 

påtryckningar. Detta måste anses vara en av de faktorer som ledde till att rys

sarna hade en större förmåga att underhålla sina soldater än den svenska armén. 

Ryssarna befann sig på fientligt territorium. I ryssarnas intresse låg att kostna

derna vid uppköp inte översteg kostnaderna för att transportera förnödenheterna 

från Ryssland.121 Uttagen var inte att betrakta som kontributioner i formell 

117. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 280: Månadiga styrkebesked över armén i Finland. Här 
återfinns uppgifter om underhållet. 
118. HFF I, s. 580-81. Jämför nedan angående samma proklamation. 
119. Von BonsdorfFs. zyif. Angående disciplinen se bland annat KrA. Krigshandlingar 1808-09 
vol 282: Buxhoevden till krigsministern Åbo den 26/71808 och även en tidig kungörelse i HFF I, s. 
585-86: Kungörelse, Buxhoevden Borgå den 16/2 (28/2) 1808. 
120.Se bland annat KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 2-82: Buxhoevden till krigsministern Gam-
lakarleby september 1808. Buxhoevden beklagar faktiskt att utpressning har genomförts vid detta 
tillfälle, men konstaterar samtidigt att det var nödvändigt. 
121. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 278: Buxhoevden till kejsaren Åbo den 12/3 1808 
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mening eftersom ryssarna hade för avsikt att betala. Hur det i praktiken föll ut är 

en annan sak. I böndernas ögon framstod nog uttagen som kontributioner för 

att försörja den ryska armén, då ersättningen i pengar lät dröja på sig eller helt 

uteblev.122 

Orsakerna till att man från ryskt håll arbetade för att upprätthålla disciplinen 

och arbeta med förtroendeskapande åtgärder var framför allt två. För det första 

blev svinnet mycket stort om man tillät plundring. Det var helt enkelt en inef

fektiv underhållsmetod. Krigsområdet föröddes och kunde inte användas igen — 

åtminstone inte på kort sikt. Faran för att människor flydde var överhäng

ande.123 Det andra skälet var att ryssarna hade fått lokalbefolkningen emot sig. 

Trots att ryssarna höll på disciplinen i stor utsträckning kom de att mötas av 

motstånd och gerillakrig på flera platser. Hade de farit fram hårdare skulle upp

roren med största säkerhet ha blivit mer omfattande. Buxhoevden menade att 

orsaken till upproren tyvärr var att det inte hade gått att alla gånger hålla kon

troll på de ryska soldaterna. 

Samtidigt skulle kravet på disciplin kunna sägas ha varit, åtminstone i viss 

utsträckning, hämmande för det ryska underhållssystemet. En konsekvens av 

systemet med arteller och betydelsen av soldaternas egen förmåga att försörja sig, 

var att direkta kontakter med lokalbefolkningen blev oundvikliga. Att informell 

handel förekom mellan ryska soldater och finsk lokalbefolkning är i det närmaste 

självklart. På samma sätt förefaller risken för att ryska soldater stal mat och annat 

från den finska lokalbefolkningen ha varit överhängande. Det förra är svårare att 

belägga än det senare. Stölder förekom i mycket stor omfattning, vilket bland 

annat skadeståndsansökningarna från den finska allmogen och stadsbor visar.124 

Stölder av förnödenheter måste se som en del av den ryska arméns sätt att skaffa 

försörjning åt sina soldater och hästar. De hade inte officiell sanktion från den 

122. Om kontributioner och förhållandena under 1600- och 1700-talet se Kuvaja s. 6tf. 
123. Se Kuvaja s. yji. 
124. Se FRA. Buxhoevdens civilkansli, vol E 43-66: Skadeersättningsansökningar. VLA. Domsa
gor, Mellersta Österbottens nedre domsaga, Lappo, vol Cd 1: Krigsskadeprotokoll; Nykarleby, vol 
Cd 2: Krigsskadeersättning; Vörå, vol Cd 3: Krigsskadeprotokoll. Mellersta Österbottens övre 
domsaga, Gamlakarleby, vol Cd 1: Krigsskadeprotokoll; Kronoby, vol Cd 2: Krigsskadeprotokoll; 
Lochteå, vol Cd 3: Krigsskadeprotokoll; Pedersöre, vol Cd 4: Krigssadeståndsprotokoll. Korsholms 
norra domsaga, Mustasaari, vol Ce 1: Krigsskadeprotokoll. 
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ryska ledningen, men i den svåra situation som den ryska armén stundtals ham

nade finns det ingen anledning att tro att de ryska befälhavarna inte förstod och 

tyst gav sitt medgivande. Det var deras uppgift att vinna kriget i första hand och 

se till att soldaterna fick förnödenheter. 

Transporterna 

Det har redan framgått att transporterna vid olika tillfällen utpekades av de ryska 

befälhavarna som den direkta orsaken till underhållsproblemen. Transportpro

blemen var i huvudsak de samma som för den svenska armén: de dåliga vägarna, 

de langa avs tanden, tidvis vädrets negativa inverkan och bristen på hästar, vagnar 

och slädar. Problemet för ryssarna var inte bara att få lokalbefolkningen att ställa 

upp med skjuts, utan mycket ofta hade den svenska armén, åtminstone enligt 

rysk utsago, under sin reträtt rensat omgivningen på fordon och hästar. 12^ Det 

senare förefaller inte helt ha överensstämt med verkligheten av den enkla anled

ning att ryssarna lyckades använda böndernas hästar i mycket stor utsträckning 

under hela kriget. 

Det effektivaste transportmedlet var även för den ryska armén sjöfarten längs 

med kusterna och på sjöarna i Savolax. Det finska sjösystemet kom att spela en 

betydelsefull roll som kommunikationsleder under striderna i Finland 1808. 

Något av ett sjökrig i liten skala bedrevs under sommaren i det finska sjösystemet 

i Karelen och Savolax. I mitten av maj 1808 rapporterade Barclay de Tolly till 

krigsministern att han avsåg att sända det viktigaste àv trossen på sjön Saima till 

Kristina i Savolax. Orsaken var att "... i enlighet ined erhållna underrättelser 

denna sträcka till följd af vägarnas fullständiga oanvändbarhet endast med allra 

största svårighet till lands kan passeras...".126 Införseln sjövägen från St Peters

burg till olika hamnar längs den finska sydkusten blev betydelsefullt när isen 

släppt sitt grepp om Finska viken. Däremot förekom inga systematiska försök att 

underhålla den ryska armén i Österbotten sjövägen. Orsaken var det svenska sjö

herraväldet. 

125. Buxhoevden anger i mitten på mars att svenskarna bortfört 2000 vagnar under sin reträtt från 
gränsområdena och därmed rådde lokalt fullständig brist på fordon. KrA. Krigshandlingar 1808-

09, vol 278: Buxhoevdens Operationsjournal 28-29/2 (10-11/3) 1808 den 29/2 (10/3) 1808. 

126. ibid, vol 281: Barclay de Tolly till krigsministern, Villmanstrand den 10/51808. 
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Den ryska armén förefaller ha varit något mindre beroende av bondskjutsen 

för sitt dagliga underhåll. Allt tyder på att den ryska trossen var betydligt större 

och på så sätt minskade beroendet. Däremot behövdes allmogens hästar och for

don för de stora transporterna av proviant och material längre sträckor precis 

som fallet var med den svenska armén. 

Pacificeringspolitiken och underhållet 

Ryssarna gjorde anspråk på att agera som finnarnas nya härskare efter det att 

beslutet om att behålla Finland hade tagits. Det gällde att snabbt få den finska 

befolkningen att acceptera den ryska överhögheten. Ryssarna avsåg att föra en 

pacificeringspolitik som syftade till att lägga en grund för en slutgiltig rysk eröv

ring av det svenska Finland. Så långt de politiska avsikter som var bakgrunden 

till den ryska pacificeringen som inleddes under kriget och fortsatte även efter 

kriget. I denna politik ingick disciplinering av de ryska trupperna och löftena om 

att betala och ersätta lokalbefolkningens förluster. Skillnaden mellan uppträdan

det under stora ofreden hundra år tidigare skulle på så sätt ha varit att man nu 

verkligen på allvar tänkte behålla det som hade erövrats. 

Lika betydelsefullt för det ryska agerandet var underhållsproblematiken. Frå

gan om den ryska arméns disciplin har redan kopplats till underhållet, men reso

nemanget kan utvecklas ytterligare. Urskillningslösa kontributioner eller 

plundring hade varit uteslutet eftersom detta hade lett till reaktioner från lokal

befolkningen. Detta var också bakgrunden till de proklamationer som i krigets 

inledning förkunnade att ryssarna tänkte betala för sig och att allt skulle förbli 

vid det gamla bara finnarna höll sig lugna.12'7 Underhållet hade definitivt blivit 

mer svårt att lösa om den finska befolkningen rest sig i allmänt uppror och civil

förvaltningen hade flytt. Det stod tidigt klart för den ryska ledningen att försörj

ningen inte kunde tillgodoses utan att ta hänsyn till lokalbefolkningens 

reaktioner. Den finska befolkningens gerillakrigföring ibland annat i Österbot

ten och Karelen, för att inte nämna Åland, blev tillräckligt problematisk. Det var 

127. Villstrand har påpekat att ryssarna inledde kriget med en ursäkt. I Buxhoevdens proklamation 
till det finska folket ges bilden av att ryssarna sett sig tvungna att rycka in i Finland - mer eller 
mindre mot sin vilja - för att tala den svenske kungen tillrätta. Villstrand 1999, s. 291-92. Prokla
mationen finns tryckt i HFF I, s. 578-82, men återfinns även i flera arkiv, se Villstrand 1999, not 1. 
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med andra ord insikten om beroendet av de lokala resurserna och de sårbara och 

långa underhållslinjerna genom Finland som tvingade den ryska ledningen att 

till varje pris försöka disciplinera sina soldater och övertyga finnarna om sina 

goda avsikter. Buxhoevden kommenterade saken på följande sätt: 

Jag har ansträngt alla krafter för att utrota detta onda och , det kan jag 
försäkra, även lyckats i många fall ej blott hejda en del truppavdelningars 
opassande tilltag, utan även genom allehanda lättnader och gottgörelser 
värva många invånare förtroende.128 

Jämförelsen med situationen under stora ofreden blir ännu mer intressant 

genom att ta fasta på underhållsproblemen. Hundra år tidigare hade ryssarna 

inte intentionen att hålla hela Finland. Österbotten föröddes för att omöjliggöra 

för en svensk armé att operera i de norra delarna av Finland.129 Det finns även 

anledning att reflektera över om risken för folkuppror var större 1808 än under 

stora ofreden. Kanske går det att här se en skillnad i lokalbefolkningens reaktion 

på två ockupationer skilda åt av hundra år. 

Det ryska agerandet var i stor utsträckning betingat av underhållsproblemati

ken. Försöken att tvinga österbottningarna att avge tro- och huldhetsed under 

våren 1808 innan denna del av Finland definitivt var i ryska händer var ett nästan 

desperat försök att knyta lokalbefolkningen till sig: för vad skulle inte vara bättre 

än en edsvuren befolkning när leveranser av förnödenheter och skjutsar skulle 

tvingas fram?130 Buxhoevdens enträgna begäran om att eden skulle påtvingas 

Finland hos kejsaren måste ses mot bakgrund av hans oro för folkresningar och 

vad det kunde innebära för försörjningen av den ryska armén via de långa och 

känsliga underhållslinjerna.131 

Det är även i detta sammanhang som Buxhoevdens skadeståndsprojekt under 

hösten 1808 måste ses. Undersökningarna och värderingarna av skador åsamkade 

lokalbefolkningen genom den ryska arméns framfart avsatte ett digert material i 

form av skadeståndsprotokoll från större delen av Finland.132 Trots att några 

ersättningar i mycket liten utsträckning utbetalades fyllde ersättningsproceduren 

128. Generalstaben V, bilaga 12: Buxhoevden till kejsaren, Åbo den 31/7 (19/7) 1808. 

129. Kuvaja 1999, s. 119. 

130. Buxhoevden hade hos kejsaren enträget bett om att få avkräva den finska befolkningen tro-
och huldhetsed bland annat for att bättre garantera underhållet. Se Villstrand 1999, s- 292- Han 
hänvisar till Osmonsalo. 
131. Jämför Villstrand 1999, s. 292. 
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säkert i vissa avseenden sitt syfte - delar av befolkningen blev mer positivt 

inställd till den nya regimen. Den utdragna värderingsprocessen och det magra 

resultatet i form av pengar i ersättning pekar på att avsikten inte helt säkert var 

att betala. Kanske det hela var ett sätt att hålla befolkningen lugn under den 

känsliga krigsperioden. Det finns forskare som menar att Buxhoevden egentligen 

inte hade fått någon fullmakt att ge löften om ersättning.133 

Sammanfattning 

Det svenska underhållssystemet kom att ordnas i linje med de instruktioner som 

gavs i krigets inledning och som dessutom överensstämde med reglementena. 

Den svenska armén underhölls av ett utpräglat magasineringssystem av 1700-

talsmodell. Flexibiliteten förefaller ha varit mycket liten och bundenheten till 

magasinen istället mycket stor. Så långt överensstämmer undersökningens resul

tat med den tidigare forskningen. Orsakerna till detta förhållande var flera. 

Grundläggande är att den svenske soldaten inte förutsattes skaffa mat själv, utan 

ansvaret låg helt på krigskommissariatet. Kontantkompensationen för utebliven 

tilldelning utgjorde inte mer än tio procent av soldatens tilldelning. Det finns 

trots detta en möjlighet att soldaterna använde sina avlöningar för inköp lokalt. 

Avlöningarna till armén utgjorde den utan jämförelse största utgiftsposten vid 

generalkrigskommissariatet. Pengar fanns med andra ord hos arméns soldater. 

Samtidigt krävde ett kontant underhåll att det fanns mat att köpa till rimliga pri

ser, vilket inte alltid var fallet. 

Det som skulle tilldelas soldaterna måste samlas ihop av krigskommissariatet 

med hjälp av den lokala civilförvaltningen eller föras in utifrån. Den centrala 

styrningen med den administration som det innebar var tidsödande och krävde 

en god framförhållning. Något utrymme för plötsliga förflyttningar med tillfäl

liga lösningar fanns inte. Magasinen blev förutsättningen för all militär aktivitet. 

Till detta kan även läggas ytterligare en hämmande faktor - transportsystemet. 

Utan särskilda transportförband och med ett mycket litet antal hästar vid briga

der och bataljoner för underhållstransporter blev alla förflyttningar mycket tung

132. Skadeståndsprotokollen finns i en version samlade i FRA. Buxhoevdens civilkansli vol E51-
E64. Dessutom återfinns lokala versioner, som inte alltid stämmer överens med den centrala ver
sionen, i lokala arkiv. 
133. von BonsdorfF 1929, s. 389-90; Nygård, s. 363-64. 
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rodda. Den lokalförvaltningsadministrerade bondskjutsen blev underhålls

systemets verkliga akilleshäl. Bristerna i tilldelningen till soldaterna under perio

der av fälttåget förefaller ha ökat så fort stora förflyttningar måste ske. Orsaken 

var inte brister i tillgången i arméns magasin, utan det faktum att transporterna 

inte hann med. Varorna fanns inte där de bäst behövdes. 

Klingspors vilja och förmåga att bedriva en offeinsiv krigföring måste tas i 

beaktande. I den Clausewitzska traditionen spelar detta en betydelsefull roll. 

Generalstabsverkets författare betonar även dessa aspekter i sin kritik av led

ningen av kriget. Det är trots allt omöjligt att se hur Klingspor skulle ha kunnat 

vaga mer med den underhållsorganisation som fanns. Fixeringen vid Uleåborg 

som underhållsbas och de mödosamma transporterna längs kustvägen och till 

sjöss längs kusten var ett resultat av krigsdepartementets, och i slutändan den 

svenska högsta krigsledningens, oförmåga att understödja Finska armén från sjö

sidan med det den behövde for att ge Klingspor handlingsfrihet. 

Frågan om Klingspors overksamhet i sydösterbotten juli och augusti 1808 är 

den avgörande frågan. En djärv satsning hade varit att bygga upp ett huvudma

gasin i Vasa. Detta hade kunnat innebära att det inre av Finland hade kunnat 

domineras och hotet om avskärning längs vägarna genom Finland inre mot 

Gamlakarleby och Nykarleby hade undanröjts. Klingspor vågade aldrig satsa på 

stora magasin i land, vilket har påpekats i den tidigare forskningen, utan blev 

starkt knuten till kusten. Visserligen lades förråd upp i bland annat Närpes, 

Lappo, Lappfjärd och Kauhajoki, men de var inte av den storleken att de kunde 

underhålla hela armén under längre perioder. Tillgång till förråd i de bottniska 

hamnarna var nyckeln under den svenska motoffensiven under våren-sommaren 

1808. Hade man kunnat arrangera ett kontinuerligt underhållsstöd sjövägen hade 

Uleåborg minskat i betydelse och operationerna hade kunnat bedrivas mer fritt 

från det ständigt överhängande hotet om att underhållslinjerna skulle klippas av. 

En kritisk undersökning av införseln av förnödenheter sjövägen visar att dessa 

transporter kom igång alldeles för sent och dessutom inte i den omfattning som 

hade varit nödvändig för att radikalt förändra underhållsförutsättningarna för 

Klingspors armé. Sjötransporternas bidrag till Finska arméns underhåll var inte 

tillräckligt. Generalstabsverkets påstående att det fanns tillräckliga förråd i de 

österbottniska hamnarna och att införseln utifrån var tillfredsställande faller vid 

en undersökning baserad på magasinsräkenskaperna. Jahnukainen pekar på bun

denheten till magasinet i Uleåborg, men lyfter inte fram det faktum att det var 

den enda lösningen, då understödet sjövägen från Sverige var alltför svagt. Orsa
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kerna till detta måste sökas i den centrala krigsledningens oförmåga att förstå 

situationen och kanske till och med vilja att lyfta blicken bort från den södra och 

västra fronten och satsa resurser österut. Gustav IV Adolfs intresse var alltför 

länge riktat mot Norge och Danmark. De strategiska problemen under somma

ren 1808 fick på så sätt ödesdigra konsekvenser för kriget i Finland. Det finns 

också anledning att ifrågasätta krigsdepartementets effektivitet. 

Vilken betydelse hade då de lokala resurserna för den svenska armén 1808? I 

svaret finns en betydelsefull poäng - det beror på vilken förnödenhet eller tjänst 

man talar om. Om vi börjar med förnödenheterna uppvisar de olika varorna som 

har undersökts närmare i denna undersökning olika mönster. Den samlade bil

den blir att de lokala resurserna stod för den absolut största delen av Finska 

arméns förnödenheter. Endast den salta fisken hämtades till största delen utifrån 

- 70 procent av tillgången. För övriga varor utgjorde de lokala resurserna 80-100 

procent av den totala tillgången i Finska arméns magasin 1808. För höet och köt

tet var införseln försumbar. Införseln utgjorde 16 procent av tillgången på spann

mål, 10 procent av mjölet och 19 procent av brödet. Den lokala framställningen 

av mjöl genom målning och av bröd genom bakning utgjorde en betydande del 

av armén försörjning. Inte mindre än 81 procent av allt bröd bakades lokalt och 

65 procent av allt mjöl maldes på kvarnar inom krigsområdet. De lokala resur

serna användes av armén på många olika sätt. Att leva av de lokala resurserna 

betydde lika mycket att utnyttja lokala kvarnar och förmå lokalbefolkningen att 

baka bröd, som att upphandla eller skriva ut proviant och foder direkt. Alla för

nödenheter oavsett om de kom utifrån eller från närområdet ingick i magasins

systemet. 

Det ryska underhållssystemet byggde inledningsvis på att förnödenheter för

des efter den avancerande armén från magasin vid den svenska gränsen. I fort

sättningen utnyttjades även de lokala resurserna. Den ryska krigsledningen 

arbetade hårt för att skapa ett gott förhållande till lokalbefolkningen och snabbt 

vinna deras förtroende, eftersom man fruktade att ett folkligt motstånd skulle 

allvarligt försvåra underhållet. Dessutom blev en erövring av Finland tidigt målet 

för fälttåget. Ett led i denna pacificeringspolitik var att disciplinera soldaterna 

och att ge löften om ersättning för tjänster och leveranser av förnödenheter. 

En central fråga är varför den ryska armén klarade att underhålla en större 

armé i Finland än svenskarna? Fyra huvudsakliga förklaringar går att lyfta fram. 

På papperet var den ryska underhållsorganisationen mindre utvecklad. Kanske 

var det just det som var nyckeln till framgång. Med soldater som med stöd av 
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artellsystemet var vana vid att klara sig själva kunde den ryska armén mycket 

bättre klara av avbrott i tillförseln. Allmogens ersättningskrav efter kriget tyder 

på att ryska soldater i grupper själva direkt skaffade förnödenheter i byarna. Det 

är även fullt möjligt att de handlade med allmogen — även om det inte går att 

belägga. Det ryska underhållssystemet hade en inbyggd flexibilitet som när ope

rationerna utsträcktes till de norra delarna av Finland faktiskt hjälpte de ryska 

soldaterna att hålla sig vid liv trots sporadisk tillförsel av underhåll söderifrån. 

Den ryska arméns organisation och soldatmaterial är den första förklaringen. 

Den andra är att den ryska armén opererade med en större tross än den svenska 

armén, även om neddragningar även hade skett på ryskt håll före kriget. På tros

sen kunde ett större reservförråd föras med. Samma bundenhet vid magasinen 

som var fallet vid den svenska armén verkar inte den ryska ha lidit av. Istället för

des förnödenheterna med foror direkt till förbanden. Det mer ad Aöobetonade 

underhållssystemet gav ryssarna en större möjlighet att genomföra snabba för

flyttningar och bevisligen hålla en större armé i fält än den svenska. Som en 

tredje förklaring kan även lyftas fram det faktum att landvägen hade ryssarna 

under delar av kriget bättre förbindelser med hemlandet, för införsel till Finland, 

än den svenska armén. Sjötransporterna längs Finlands sydkust ökade möjlighe

terna till införsel så fort isen hade gått upp. Däremot användes inte transporter 

längs kusten för direkt understöd av den ryska armén i Österbotten. Slutligen 

måste som fjärde faktor även ockupationsmaktens naturliga möjlighet att med 

större eftertryck och trovärdighet hota lokalbefolkningen till lydnad lyftas fram. 

Även om den ryska arméns förhållande till lokalbefolkningen kan sägas vara 

unikt i många avseende, vilket vi återkommer till, genom pacificeringspolitiken 

och den starka disciplineringen av de ryska soldaterna, byggde ryssarnas makt

ställning på ockupationsmaktens möjlighet att hota och statuera exempel. 

164 



KAPITEL 5 

Underhållet under kriget i norra Sverige 1809 

Inledning 

KRIGFÖRINGEN i NORRLAND 1809 FICK aldrig den omfattning som striderna i Fin

land hade 1808. Händelseutvecklingen karaktäriserades av svensk underlägsenhet 

och återhållsamhet fram till andra hälften av augusti 1809. Ett mindre försök till 

offensiv genomfördes under början av juli, men slutade i nederlaget vid Hörne

fors den 5 juli 1809. Tre huvudsakliga skeden kan urskiljas. Först stilleståndsperi-

oden fram till mitten av mars 1809 och den ryska offensiven som resulterade i att 

de svenska trupperna i de norra delarna av Västerbotten kapitulerade. Det andra 

skedet innefattade den successiva ryska ockupationen av Västerbotten och den 

svenska arméns tillbakadragande ända till Ångermanland. Det tredje skedet var 

mycket kort och markeras av den svenska expeditionsstyrkans landstigning vid 

Ratan i slutet av augusti 1809 och det sista försöket att fånga den ryska armékå

ren under Kamenskij. Det är främst underhållsproblematiken under de två första 

skedena som kommer att diskuteras i detta kapitel, det vill säga perioden från 

årets början till mitten av augusti. 

Avsikten är att analysera de nya förutsättningar som uppstod under kriget i 

Västerbotten och hur underhållet tillgodosågs. Intentionerna, dispositionen och 

frågeställningarna är de samma som i föregående kapitel. Frågeställningarna 

repeteras för klarhetens skull: Hur organiserades och fungerade de svenska och 
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ryska underhållssystemen i praktiken? Vad dominerade underhållet: lokala resur

ser eller införsel utifrån? Hur utnyttjades de lokala resurserna? Vilken betydelse 

hade transporterna? Vilken betydelse hade kontanter? Hur lyckades de båda 

underhållssystemen och vilka orsaker fanns till misslyckande respektive fram

gång? 

Den svenska arméns underhåll i norra Sverige 1809 

Omorganisationer, planer och problem i Västerbotten 1809 

Den svenska reträtten ut ur Finland innebar en ny situation. Stilleståndet i Olki-

joki i november föreskrev en demarkationslinje längs gränsen mellan Torneå och 

Kemi älvar. Efter en omförhandling vid årsskiftet 1808-09 gällde stilleståndet 

tills vidare, men krigshandlingar kunde återupptas fyra dagar efter det att avtalet 

sagts upp. På svensk sida diskuterades om man skulle förlägga försvarets tyngd

punkt till Torneå älv i norr eller låta hela Finska armén samlas i Umeåtrakten i 

södra Västerbotten med endast en mindre styrka vid demarkationslinjen. Slutli

gen beslöts att Finska arméns finska förband skulle kvarstå i Torneåtrakten och 

de svenska förbanden skulle flyttas söderut eller hemförlovas.1 Detta genomför

des till största delen under december 1808. I januari 1809 omorganiserades dess

utom de svenska trupperna i Norrland. Norra fördelningen, som stått som ett 

skydd mot norska framstötar i Norrland under 1808, sammanslogs med den före 

detta Finska armén till Norra armén. De finska förbanden utgjorde Norra 

arméns första fördelning, medan de svenska förbanden skapade den andra 

svenska fördelningen. Det finska generalkrigskommissariatet fortsatte att ansvara 

för finska fördelningen underhåll och det norra generalkrigskommissariatet, tidi

gare vid Norra fördelningen, övertog ansvaret för samma uppgifter vid den 

svenska andra fördelningen. I samband med omorganisationen förflyttades en av 

fyra finska brigaderna till Råneå, Luleå och Piteå socknar, en annan intog kvarter 

i Umeåtrakten. Dessa förflyttningar var klara i mitten av mars 1809.2 

1. Angående diskussionen i den svenska ledningen se Generalstaben VIII, s. 351 f. 
2. Finska fördelningens ställning: i:a brigaden i Råneå, Luleå och Piteå. 2:a och y.t brigaderna vid 
Torneå. 4:e brigaden i Umeå. Generalstaben VIII, s. 338 f. 
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Förflyttningen av två brigader söderut betingades av det svåra försörjningslä

get på samma sätt som tidigare hemförlovandet av de svenska förbanden. För att 

bemästra den svåra foderbristen gjorde man sig även av med i stort sett alla häs

tar vid brigaderna i Torneåtrakten. Ur underhållssynpunkt var det mycket pro

blematiskt att så stora delar av den svenska armén stod i de norra delarna av 

Västerbotten. Underhållslinjerna blev mycket långa söderut eftersom förnöden

heterna i Torneåtrakten inte räckte till. Det grundläggande problemet var att när 

de förråd som samlats ihop inför arméns ankomst till länet hade börjat sina, 

krävdes landtransporter av förnödenheter genom hela Västerbotten till Torneå. 

Detta var naturligtvis en mycket svår uppgift med tanke på bristen på hästar och 

foder. Dessutom var ställningen riskabel, eftersom ett snabbt ryskt anfall kunde 

innebära att brigaderna avskars genom att ryssarna kringgick den svenska ställ

ningen på isen längs kusten. Från svensk sida kalkylerade man trots allt inte med 

några krigsoperationer under vintern.^ Man ville heller inte utan vidare ge upp 

hela Västerbotten.4 Beslutet grundade sig på det felaktiga antagandet att ryssarna 

inte kunde bemästra underhållsproblemen under vintern och därmed inte skulle 

inleda några operationer förrän till sommaren - den fortsatta händelseutveck

lingen skulle komma att visa motsatsen. Till saken hör också att det fanns en 

stark övertygelse om att freden var nära förestående. En detaljerad plan för för

svaret av Norrland utarbetades och presenterades först dagen efter kapitulatio

nen vid Kalix den 25 mars 1809, men innan underrättelse om detta hade nått 

Stockholm. Det fanns med andra ord stora oklarheter för hur försvaret skulle 

skötas om stilleståndet sades upp från rysk sida.5 

Förhållandena under månaderna kring årsskiftet 1808-09 blev fasansfulla för 

Finska armén. Dödligheten i kvarteren var hög. Sjukdomarna berodde på de 

bristfälliga kvarteren och den miserabla sjukvården. Underhållsproblemen gjorde 

naturligtvis också sitt här till. Även om situationen hade förbättrats när mars 

månad infann sig, var det två decimerade och nedslitna brigader finska soldater 

3. af Klercker ansåg att det som stoppade ryssarna var bristen på livsmedel och transportproble
men. 
4. I mitten av januari uttalade sig af Klercker om ett förslag från krigsledningen i Stockholm att 
föröda gränszonen mellan demarkationslinjen och Liedakala älv. Han ansåg att detta var svårt att 
genomföra och dessutom meningslöst då svenskarnas ställning enkelt kunde kringgås på isen längs 
kusten. Ull detta kommer att de byar som fanns i området var mycket viktiga för förpostkedjans 
inkvartering. KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 30: Klercker till kungen, Torneå den 18/11809. 

5. Generalstaben VIII, s. 354 
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som mottog beskedet om att ryssarna sade upp stilleståndsavtalet och avsåg att 

inleda krigshandlingar med början den 23 mars 1809. Det ryska anfallet kombi

nerades med Barclay de Tollys tag över Kvarken mot Umeå som intogs den 22 

mars. Resultatet av de ryska framstötarna blev att ryssarna lämnade Umeå och 

återgick till Vasa, men att Gripenberg vid Kalix kapitulerade med de förband 

som stod i de norra delarna av Västerbotten. Efter kapitulationen drogs de kvar

varande svenska styrkorna till Umeå och en omorganisation skedde av armén. 

Finska generalkrigskommissariatet upphörde. Ansvaret för underhållet av armén 

i Norrland kom nu att läggas på norra generalkrigskómmissariatet. ^ 

Wrede fick efter af Klercker befälet över Norra armén den 6 april 1809. Rys

sarna stod fortfarande i de norra delarna av Västerbotten och föreföll hämmade i 

sin rörelsefrihet av bristen på förnödenheter och hästar. Den svenska styrkan i 

länet måste av samma skäl hallas ned till ett minimum. Endast en mindre kon-

tingent fanns vid Skellefteå. Sa småningom började ryssarna röra sig söderut. 

Styrkan vid Skellefteå övermannades i början av maj och Umeå utrymdes i 

månadsskiftet maj-juni. Under hela perioden efter Kalixkapitulationen framställ

des situationen som bekymmersam. Transportproblemen var uppenbara. Wrede 

förstod inte hur han skulle kunna försvara ett så vidsträckt område med så få sol

dater "... där troupperna framskrida som sköldpaddor i brist af hästar."7 Inte 

minst var han orolig for hot från sjösidan och menade att skärgårdsfartyg måste 

tillföras och underställas Norra armén: "Utan Skärgårds Fartyg att disponera gif-

ves ingen Säkerhet hvarken för Land, eller Magazinen.."8 Han bekymrade sig för 

att Härnösand utan ett skydd frän sjön skulle kunna tas av ryssarna. Detta skulle 

innebära slutet för Norra armén då alla förnödenheter fanns i stadens magasin.9 

Rädslan för ryska landstigningar från sjösidan försvann då sjöstridskrafter tillför

des armen i norr under juni 1809, vilket även stängde sjöförbindelsen över Bot

tenhavet. I mitten av augusti blev det ryska hotet vid Öre älv desto mer akut. 

6. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 30: Rapport frän Wrede til kungen, Högkvarteret Härnö-
sand den 6141809. 

7. ibid, vol 31: Rapport från Wrede till Adlercreutz, Norra arméns högkvarter i Härnösand den 18/ 

5 1809. 

8. ibid 
9. ibid 
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Ryssarna avsåg att tränga söderut in i Ångermanland, men denna operation 

avbröts i och med den svenska expeditionsstyrkans landstigning vid Ratan den 17 

augusti. I början av september sammanfattade Wrede i ett betänkande sin syn på 

Västerbotten som krigsområde: 

... Med Befolkning och Hästtillgång så Disproportionerad til behof och 
Distance, och med en så stor — fattigdom på egne Produkter, skall altid 
detta land, äfven utan ofvan åberopade [här syftar Wrede på den ryska 
ockupationen och den svenska arméns reträtt: min anm.] tillfällen 
orsaker, framställa oöfvervinnerliga svårigheter för större Arméers 

fortskaffande och uppehåll.10 

Wrede sätter fingret på det avgörande problemet. Västerbotten kunde inte föda 

och härbärgera stora arméer. 

Underhållssystemet i Norrland 180p — tilldelning av proviant och kontanter 

Det svenska underhållssystemet i Norrland 1809 är i vissa avseenden lättare att 

överblicka än detsamma i Finland 1808. I andra avseenden är det precis tvärtom. 

Undersökningen förenklas av att det handlade om färre magasin och betydligt 

mindre omfattande krigsoperationer. Svårigheten ligger i att fram till Kalixkapi-

tulationen var underhållsansvaret fördelat på två generalkrigskommissariat varav 

ett, det norra generalkrigskommissariatet vid den svenska andra fördelningen, 

dessutom ansvarade för underhållet av de trupper som stod vid den norska grän

sen som i detta sammanhang är av mindre intresse. Lösningen har blivit att för 

det första kvartalet 1809 studera de båda generalkrigskommissariatens hantering 

av förnödenheter och att inte göra några försök att räkna bort de förnödenheter 

som var avsedda för trupperna vid norska gränsen. 

I början av 1809 utgjorde Norra arméns fasta magasin - från Torneå i norr till 

Gävle i söder och Frösön i väster - stommen i underhållssystemet. Antalet maga

sin var betydligt färre än under 1808. Sammanlagt ett tjugotal större och mindre 

magasin underhöll Norra armén. Orsaken var att behovet var mindre eftersom 

armén mestadels låg stilla. Dessutom var vägsystemet mindre förgrenat. I princip 

skedde operationerna längs kustvägen och någon mån längs huvudvägen västerut 

mot norska gränsen i Jämdand. Under perioden fram till maj fanns inget behov 

10. ibid, vol 31: Betänkande från Wrede till Puke Umeå den 2/9 1809. 
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av något flyttande magasin. Först i och med Norra arméns offensiva företag 

under juli och senare i samband med expeditionsstyrkans landstigning vid Ratan 

användes ett flyttande magasin längs kustvägen. För att underhålla den svenska 

armén i Ångermanland utnyttjade man även fartyg längs kusten som rörliga 

magasin. Magasinen försågs med förnödenheter genom upphandling lokalt 

eller införsel söderifrån — vad som dominerade kommer att undersökas nedan. 

Även om de flesta magasinen låg belägna i Västernorrland, med större maga

sin i Härnösand, Gävle och Sundsvall, kom tyngdpunkten i magasinssystemet 

att flytta sig pa samma sätt som under kriget i Finland. Skillnaden var att någon 

bas av samma betydelse som Uleåborg inte lika lätt går att peka ut. Umeå och 

Härnösand var de magasinsorter som generellt sett hade störst betydelse 1809. 

Under det första kvartalet 1809 var magasinen överhuvudtaget i de norra delarna 

av Västerbotten -Torneå, Luleå, Råneå, Piteå - och Umeå mest betydelsefulla 

för den finska delen av armén, medan magasinet i Härnösand utgjorde under

hallsbas för den svenska andra fördelningen. Efter Kalixkapitulationen flyttades 

tyngdpunkten först till Umeå och senare efter det att länet hade utrymts slutli

gen helt till Härnösand. Återigen bands den svenska krigföringen till magasinen. 

Den verkligt stora utmaningen under 1809 var att försörja den före detta Finska 

armén i Torneåtrakten genom upphandling och utskrivning av det som fanns att 

tillgå lokalt och inte minst med hjälp av mödosamma landtransporter genom 
hela länet. 

Generellt sett förefaller det som om tilldelningen av proviant under de tre 

kvartalen 1809 var mer stabil än under kriget i Finland. De två exemplen som 

redovisas i diagram 11 är hämtade från februari och juli månader 1809 och får 

representera denna förbättrade situation. I rapporteringen från Västerbotten är 

11. Detta framgår av räkenskaper för befraktning och certepartier. KrA. Krigshandlingar 1808-09, 
vol 617:1809 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, Fälttåget i Norrland , Väs
terbotten; 618-36:1809 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, Fälttåget i Norr
land , Västerbotten verifikationer; vol 637:1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns 
generalkrigskommissariat; 638-42:1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns generalkrigskommis
sariat, verifikationer; vol 643:1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat: 644-
45:1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, verifikationer; vol 664: Huvud
bok för fd Norra arméns provianträkenskaper 1808,1809; vol 665-76: Huvudbok för fd Norra 
arméns provianträkenskaper 1808.1809, verifikationer; vol 656: Handlingar rörande befraktningen 
av fartyg för norra krigskommissariatets räkning 1808,1809. Krigsdepartementet och krigsförvalt
ningen, vol B I c Registratur 1808,1809; vol GI Huvudboksverifikationer XXXIII: 1,2: Medel från 
krigsdepartementet som använts av Västerbottens lantränteri. 
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det inte bristen på proviant i första hand som lyfts fram, utan transportproble

men till vilka bristen på foder och hästar hörde.12 Tilldelningen av kontanter 

som kompensation för utebliven tilldelning av proviant verkar också ha minskat 

i jämförelse med situationen i Finland 1808. Dessa iakttagelser bygger på stick

prov, men det är ändå troligt att den bild som presenteras här överensstämmer 

med verkligheten.15 Det skulle kunna finnas flera orsaker till att provianttilldel

ningen kunde organiseras bättre under 1809. Först och främst var krigsoperatio

nerna begränsade vilket förenklade underhållet. För det andra drogs den svenska 

armén tillbaka successivt mot de södra delarna av Västerbottens län och så små

ningom in i Västernorrland för att underlätta försörjningen. Med andra ord kom 

aldrig armén att utsätta sig för svårare underhållssituationer på samma sätt som 

var oundvikligt i Finland 1808 på grund av krigsförloppet. 

Diagram 11: Svenska arméns reeUa provianttilldelning. En dagsportions genomsnittliga 
energiinnehall och sammansättning (kilokalorier/pers/dag) för två olika svenska förband 
under kriget i norra Sverige 1808. 

Tilldelning vid Vasa regemente 
februari 1809, Piteå faltmagasin 

kött/fisk 
432 

(11%) 
mjöl 
1275 

(33%) 

(51 %) 

Totalt enerigiinnehåll: 3891 kcal/pers/dygn 

Tilldelning vid Svenska infanteribataljonen 
juli 1809, Norra arméns flyttande fältmagasin 

kött/fläsk/fisk 
589 smör 

mjöl/gryn 
/ärtor 
979 

(27 %) 

(54 %) 

Totalt enerigiinnehåll: 3656 kcal/pers/dygn 

12. KrA. Krigshandlingar 1808-09, y°l 30-31: Rapporter från Norra armén januari-december 1809. 

13. Stickproven är utförda på olika förbands avlöningsräkningar KrA. Krigshandlingar 1808-09, 

vol 612-36:1809 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, Fälttåget i Norrland , 

Västerbotten med verifikationer; vol 637-42:1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns general

krigskommissariat med verifikationer; vol 643-45:1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigs

kommissariat med verifikationer. 
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Källa: KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 5°5: Finska provianträkenskaper, Fältmagasin i 
Norrland och Finland 1808—09» verifikationer; vol 671: Före detta Norra arméns 
provianträkenskaper 1808,1809, verifikationer. 

Tillförseln av kontanter till generalkrigskommissariatet 1809 skedde från krigsde

partementet. En mindre del kom från lantränterierna i Umeå och Härnösand. 

Det handlar om en införsel av kontanter till armén pä samma sätt som under kri

get i Finland 1808. När det gäller utgifterna dominerade på samma sätt som 1808 

avlöningarna.14 

Spannmål, mjöl och bröd — målning och bakning 

På samma sätt som i föregående kapitel skall nu tillgången till de viktigaste för

nödenheterna undersökas. Några metodfrågor måste inledningsvis kommente

ras. Försörjningskapaciteten mäts genom att skaffa kunskaper om tillgången på 

förnödenheter i de svenska magasinen och sedan jämföra detta med det beräk

nade behovet. I början av kriget 1808 fanns inga förnödenheter i de svenska fält

magasinen utan dessa tillfördes genom upphandling, utskrivning och leveranser 

från kronans kronobodar. 1809 däremot fanns en behållning från 1808 som 

måste tas med i beräkningen för att ge en rätt bild av tillgången. 

Spannmålstillgången vid Norra armén 1809 framgår av diagram 12. En jämfö

relse med tillgången vid Finska armén 1808 visar att införseln var procentuellt 

störst under det andra kvartalet - 50 procent 1808, 60 procent 1809. Införseln av 

spannmål från södra Sverige under de första tre månaderna motsvarar införselns 

andel under de tredje och fjärde kvartalen 1808. Anmärkningsvärt är trots allt 

behållningen från 1808. Det förefaller vara tillgångarna vid den före detta Norra 

fördelningens magasin i de Västernorrland och Jämtland som här gjorde sig gäl

lande. Behållningen i före detta Finska arméns magasin i Västerbotten var endast 

1978 tunnor spannmål. Även upphandlingen i de norra delarna av länet var blyg

samma i det stora hela — endast 667 tunnor det första kvartalet. 

14. KrA. Krigshandlingar 1808—09, V°1 617:1809 års kassabok för Norra arméns generalkrigskom-
missariat, Fälttåget i Norrland, Västerbotten; vol 637:1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns 
generalkrigskommxssariat; vol 643:1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat. 
Hälften av utgifterna 1809 var för avlöningen av soldaterna. 
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Diagram 12: Spannmålstillgången i Norra arméns magasin 180p 

Antal tunnor 
20000 
18000 
16000 
14000 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 

0 
l.kv 1809 2.kv 3.kv 

il införsel från krigdepartementet 
• behållning från 1808 
Ü lokal upphandling/utskrivning 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 430-57: Krigsräkenskaper, Finska generalkrig-
skommissariatet 1808-09, kassasammandrag med verifikationer; vol 458-459, 462: Finska 
krigsräkenskaper första halvåret 1810, kassaräkning med verifikationer; vol 461, 463, 477-
481: Finska krigsräkenskaper 3:e och 4:e kvartalet 1810- oktober 1811, kassaräkning med 
verifikationer; vol 487-510: Finska provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och 
Finland 1808—09 med verifikationer; vol 612-36: 1809 års kassabok för Norra arméns 
generalkrigskommissariat, Fälttåget i Norrland, Västerbotten med verifikationer; vol 
637-42: 1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat med veri
fikationer; vol 643-45:1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat med 
verifikationer; vol 664—76: Huvudbok för fd Norra arméns provianträkenskaper 1808. 
1809 med verifikationer. 

Mjöltillgången visar att målningen lokalt i Norrland spelade en ännu mer fram

trädande roll för underhållet av Norra armén 1809 än för underhållet av Finska 

armén i Finland 1808. De tre första månaderna framställdes nästan allt mjöl 

genom målning lokalt. Den absoluta majoriteten, eller 462 ton mjöl, maldes i de 

norra delarna av Västerbotten. Detta innebär att spannmål uppgående till 

omkring 1540 tunnor måste ha transporterats norrut under de första månaderna 

1809 för att det skall ha varit möjligt att mala denna kvantitet. Till de viktigaste 

magasinsorterna Piteå, Luleå, Råneå och Torneå fördes spannmål för målning. I 

Råneå beräknades upp till 40-45 tunnor per dygn kunna malas i Piteå angavs en 

kapacitet på 30 tunnor dygnet. Målningen krävde en omfattande organisation 
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som innefattade transporter och inte minst organiserandet av målningen på de 

lokala kvarnar som fanns tillgängliga. Det är ett intressant resultat i sig att på 

samma sätt som i Finland kom möjligheterna till målning att spela en betydelse

full roll. 

Diagram iy. Tillgången på mjöl i Norra arméns magasin i8op 

l.kv 1809 2.k v 3.kv 

• lokal målning 
Q behållning från 1808 
U införsel krigs departementet 
Hlokal upphandling/utskrivning 

Källa: se diagram 12. 

Brödforsörjningen — bakning 

Brödförsörjningen vid Norra armén understryker återigen de lokala resursernas 

betydelse. Tillförseln av bröd förekom inte överhuvudtaget utan allt framställdes 

lokalt. En direkt jämförelse med förhållandena 1808 visar att införseln utifrån var 

mer betydelsefull 1808 då en femtedel av behovet kom till armén sjövägen. Orsa

kerna till detta förhållande kan ha varit flera. Behovet av införsel var helt enkelt 

15. KrA. Krigshandlingar vol 421: Från Klingstedt den 20/111808; vol 422: Från Liljefelt, Råneå 
den 20/111808; vol 423: Från Klingstedt, Umeå den 19/11809. 
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mindre därför att det fanns tid att framställa bröd av det spannmål som kom till 

arméns magasin - en konsekvens av att krigföringen var mindre rörlig och inten

siv. Likaså fanns bättre tid att handla upp och skriva ut bröd från allmogen. Det 

är framförallt upphandlingen och utskrivningen som är den stora skillnaden 

mellan 1808 och 1809. De stora och snabba förflyttningarna under kriget i Fin

land 1808 ställde till stora problem och hämmade upphandling, målning och 

bakning i stora delar av operationsområdet. 1809 däremot fanns mer tid vilket 

också klart visade sig i undersökningen av mjölförsörjningen och även förefaller 

gälla för brödet. 

Diagram 14: Brödforsörjningen vid Norra armén 180p (andel manskapsportioner) 

Källa: se diagram 12 med tillägg KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 5II: Räkenskaper 
över Uleåborgs-, Tornea- och Piteå faltbagerier 1808-09. 

Något underskott på bröd sammantaget fanns inte vid Norra armén under 1809. 

Snarare ett betydande överkott som varje kvartal motsvarade arméns brödbehov i 

tre till fyra veckor det vill säga en ansenlig marginal. Om denna goda tillgång 

avspeglade sig i tilldelningen vid de finska brigader som låg förlagda i de norra 

delarna av länet återstår att undersöka. Situationen var betydligt bättre än under 

kriget i Finland 1808. 

bakning vid faltbagerierna i 
Torneå oc h Piteå 

lokal privat 
bakning 

57% 

behållning 
från 1808 

4% 

lokal upphandling/ 
utskrivning 

35% 
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Diagram iy. Tillgång och behov av bröd vid Norra armén i8op 

Antal 
portioner 
1400000 _ 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000-

0" 
l.kv 1809 2.k v 3.kv 

• behov I tillgång 

Källa: se diagram 14. 

Sovelvaror — salt och fiirskt kött, salt fisk 

Försörjningen av salt- och färskt kött och salt fisk 1809 måste anses vara ett miss

lyckande. Underskottet, och stundtals ett kraftigt sådant, var ett faktum under 

den period kriget pågick. För att finna några rimliga förklaringar till detta kan en 

jämförelse med situationen 1808 ge en ledtråd. Införseln av salt fisk var bety

dande 1808. Detta tyder på att behovet av salt fisk måste täckas med införsel från 

södra Sverige. 1809 var det uppenbarligen inte möjligt att genomföra dessa trans

porter. När det gäller färskt och salt kött är frågan inte lika lätt löst. Den rimli

gaste förklaringen måste sökas i krigsområdets möjligheter att förse armén med 

kött och även salt för att klara insaltningen. Västerbotten och Västernorrland var 

sämre skickade att leverera kött och salt i jämförelse med de södra delarna av 

Österbotten. Avgörande skulle städernas möjligheter kunna vara. Dessa var 

_ _ r <sTL m 
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Diagram 16: Tillgången på salt och förskt kött i Norra arméns magasin i8op 

l.kv 2.kv 3.kv 

H upphancfling/utskriwiing salt kött • upphandling/utskrivning färskt kött 

B behållning salt kött från 1808 Ü införsel salt kött 

Q behovet 

Källa: se diagram 12. 

Diagram 17: Tillgången på salt fisk i Norra arméns magasin 1809 

Antal ton 

40(H 

350 

300 

250 
369 

200 

150 

100 
138 13! 126 

3.k v l.kv 2.kv 
1809 

• behowt 

B behållning salt fisk från 1808 

H upphandling/utskrivning salt fisk 

Källa: se diagram 12 
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betydligt färre och mindre i Västerbotten och Västernorrlands län än städerna 

längs den österbottniska kusten. En djupare undersökning av denna förklaring 

får vänta. Det står hur som helst klart att en stor brist på sovelmat var fallet vid 

Norra armén 1809. 

Höförsörjningen 

Foderbristen var ett av de största problemen under krigföringen i Norrland. Till

sammans med de övriga svårigheterna att få fram hästar och fordon påverkade 

detta i allra högsta grad transporterna och underhållet. En neddragning av anta-

Diagram 18: Hötillgången i Norra arméns magasin 1809 

Antal ton • 
i6°°i/ mm 
1400-^ inumili 

1200-^ 
1000-^ " 

800x 

lJtv 1809 2.kv 3.kv 

M Norra armén 

1 Första finska fördelningen 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°1 43°~57: Krigsräkenskaper, Finska generalkrig-
skommissariatet 1808—09, kassasammandrag med verifikationer; vol 458—459, 462: Finska 
krigsräkenskaper första halvåret 1810, kassaräkning med verifikationer; vol 461, 463, 477-
481: Finska krigsräkenskaper y.e och 4:e kvartalet 1810- oktober 1811, kassaräkning med 
verifikationer; vol 513-23: Finska furageräkenskape, Furagemagasin i Norrland och Fin
land 1808—09; vol 677—80: Likvid över furagemagasinen vid fd Norra armén 1808, 1809 
med verifikationer. 
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let hästar vid Finska armén hade skett under 1808. Vid ankomsten till Västerbot

ten gjordes ytterligare reduceringar genom försäljning.16 En stor del av de kvar

varande hästarna utackorderades till allmogen för att kunna födas. 

I diagram 18 redovisas tillgången på hö. Första finska fördelningens tillgångar 

markeras särskilt. Eftersom tillgången på havre och annan spannmål till hästfo

der var knapp återstod hö. De 1397 ton som fanns tillgängligt för finska fördel

ningen de tre första månaderna 1809 motsvarade tilldelningen till 1 034 hästar. 

Siffrorna pekar inte på någon akut foderbrist, men då skall man komma ihåg att 

hö var mycket svårt att förflytta. Dessutom är det inte säkert att en tillräcklig 

kontinuitet i tillgången kunde upprätthållas under de tre månaderna. Hästar 

som framhållits tidigare är mycket känsliga för avbräck i fodertilldelningen. 

Finska fördelningens underhåll januari—mars 180p 

Den sista riktigt stora uppgiften under 1808 var att ordna underhållet under reträtten ut 

ur Finland och skaffa fram underhåll för Finska armén till trakterna av Torneå under 

hösten 1808. Det rådde inte någon brist på förnödenheter i den svenska arméns magasin 

under höstens reträtt - det framgår av undersökningen i föregående kapitel. Trots detta 

var marschen norrut mot Torneå, som nåddes i mitten av december, i många stycken en 

utdragen tragedi med stora förluster på grund av kölden, sjukdomarna, strapatserna och 

bristen på proviant. Orsaken var att underhållssystemet bröt samman inför påfrestnin

garna. Transportproblemen var uppenbara. Det överskott på proviant som bevisligen 

fanns i arméns magasin kom aldrig soldaterna till del. Största delen av tillgångarna i de 

finska magasinen förtärdes under reträtten, övergavs eller förstördes under reträtten. 

Endast en mindre del lyckades man rädda med armén till Torneå.1^ Från Västerbotten 

och södra Sverige fördes också förnödenheter till de norra delarna av Västerbotten. Hur 

stora kvantiteter samlades i de norra delarna och var de tillräckliga för att möta arméns 

behov? 

16. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°142.3: Från Ekorn den 19/11809. De befälshästar som utackor
derats skulle säljas då det inte fanns foder till dem. 
17. Enligt magasinsräkenskaperna för Torneå magasin KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 510: Fin
ska provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och Finland 1808-09. 
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Figur 5: Brödförsörjningen vid Första finska fördelningen av Norra armén jan-mars 1809 

Kalix 
Bakn: 30 200 

Råneå 
Upph: 4 700 
Bakn: 56 000 

Luleå 
Upph: 174 300 
Behålln: 44 100 

Från Umeå till de 
norra magasinen 

297 800 

Skellefteå 
Upph: 3 500 

11 000 

Umeå 
Upph: 25 00 
Bakn: 12 500 

Från Norrland och södra Sverige till 
Umeå 

223 500 

Torneå 
Upph: 12 000 

Fältbag: 71 600 
Behålln: 49 800 

Första finska fördelningen 
8 800 man 

Piteå 
Bakn: 6300 
Fältbag: 56 000 
Behålln: 58 600 

Sammanlagd tillgång (förutom 
tillgångar i Umeå och Skellefteå): 

861 400 
Sammanlagt behov för 8 800 

man: 792 000 

(Tillgång på mjöl, motsvarar i 
bröd: 178 600) 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°1 45: Förslag jan-majrs 1809, Styrkebesked Torneå 
fältkontor 1/11809; se referens diagram 12. 

Redan i november 1808 förbereddes arméns ankomst genom att reservförråd bör-

jade samlas. Rekvisitioner till krigsdepartementet om förnödenheter sjövägen 

avgick redan i september 1808. Order om att organisera ett magasin i Luleå, med 

en månads förnödenheter for 20 000 man och 2000 hästar, kom i början av 
1 o ^ 

november. Arbetet med att till varje pris skaffa fram det som behövdes för 
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armén vid dess ankomst till Västerbotten pågick under november och december 

1808. Spannmål fördes in söderifrån till de norra västerbottniska hamnarna, 

bland annat Piteå, där även målning av mjöl organiserades på flera platser mellan 

Piteå och Torneå.1^ På samma sätt bakning av bröd. Förädlingen av spannmålen 

skedde, som vi redan har kunnat konstatera, lokalt i norra Västerbotten. Detta 

krävde inte bara en god organisation utan även en betydande insats från det 
civila samhället som stod för en stor del av arbetet med målningen och bak-

ningen. Av allt att döma lyckades generalkrigskommissariatet tillsammans med 

de lokala myndigheterna skaffa fram det som behövdes. Underhållet var fram till 
februari 1809 tryggat. Efter detta byggde försörjningen av trupperna i norra Väs
terbotten på landtransporter. För att lätta på trycket på magasinen i den norra 
delen av Västerbotten förflyttades två brigader ur den finska fördelningen söde

rut till Umeå, Luleå och Piteå. 
En undersökning av tillgångarna på bröd vid magasinen i Västerbotten det 

första kvartalet 1809 redovisas i figur 4. Resultatet visar att vid magasinen i de 
norra delarna av länet — Piteå, Luleå, Råneå, Kalix och Torneå — fanns ett över
skott. Då har inte tillgångarna i Umeå och Skellefteå räknats med. Dessutom 

minskades antalet munnar att mätta i norra Västerbotten då den 4:e brigaden 
förflyttades till Umeå, även om denna förflyttning pågick under februari och 

inte var helt klar förrän i mars 1809.20 Underhållsorganisationen lyckades lösa 

den svåra uppgiften att skaffa fram försörjning till de trupper som stod i Väster
botten, men om försvaret mot den ryska offensiven i mars skulle ha blivit effek
tivt hade det krävts en större kår i norr, vilket hade varit en svårare uppgift. 

Generalstabens uppfattning att Första finska fördelningen inte led brist på provi

ant är riktig och har kunnat prövas med nytt källmaterial.21 

Transportproblematiken i Norrland 1809 

Under de kritiska månaderna kring årsskiftet 1808-09 st°d och föll det svenska 

magasinssystemet med landtransporterna. Precis som under kriget i Finland 

framstår transporterna och då särskilt landtransporterna som krigets verkliga 
akilleshäl. Man får inte luras att tro att underhållet fungerade väl bara för att för

18. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°142°: Klingstedt den 61111808. 

19. KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°142I: från Klingstedt den 20/111808. 

20. Generalstaben VIII, s. 343-44. 

21. ibid, s. 348. 
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sörjningen av två numerärt decimerade finska brigader löste sig någorlunda till

fredställande. De lite drygt 4 000 mestadels finska soldater som fanns i de norra 

delarna av länet låg förlagda utspridda över ett stort område från Piteå till Tor-
o 22 

nea. De svenska bataljonerna hade hemförlovats och den 4:e brigaden hade 
flyttats till Umeå. Den var numerärt den starkaste. Med det befintliga svenska 

systemet var det utsiktslöst att underhålla en större armé. Till detta kan läggas 

det faktum att underhållet av trupperna i norra Västerbotten skedde under en 
stillestandsperiod. Inga krigsoperationer eller hot från ryssarna störde arbetet. 

Allt som skulle fram till brigaderna i norr måste tas på slädar eller vagnar. 

Avståndet från Umeå till Piteå längs kustvägen uppgick till 250 kilometer och till 

Tornea var avstandet 480 kilometer. Mellan Umeå och Torneå väntade fyra 

större älvövergångar. Sträckan indelades normalt i 34 skjutssträckor, men även 

om detta reducerades till ett tiotal ombyten var det ett stort antal bondhästar 

med fordon som måste uppbådas. För 4 000 soldater krävdes för en månad pro

viant med en sammanlagd vikt om 180 ton. För detta krävdes 530 vagnar eller 
slädar. Om ombyte skulle ske tio gånger krävdes sammanlagt 5 300 bondhästar 
med fordon som skjutsade fem mil var. Om armén ökades till det dubbla, vilket 

hade krävts för att möta den ryska offensiven i mars 1809, hade sammanlagt 10 
600 hästar varit nödvändigt uppdelade i tio ombyten om 1060 hästar med for

don. De problem som armén stötte på när det gäller att få fram skjuts i samver
kan med lokalförvaltningen kommer vi att återkomma till. 

Ett huvudproblem var foderbristen - utan foder inga transporter. Bristen på 
hästar eller oförmågan att få fram tillräckligt många hästar till de ständiga skjut

sarna var ett annat problem.Resultatet av svårigheterna blev att transporterna 

kom igång först på allvar i slutet av januari 1809. Trots fortsatta problem fylldes 
sa småningom magasinen pa och en viss underhållssääkerhet kunde byggas upp. 

Däremot kunde inte den artillerimateriel som fanns i Luleå forslas söderut då 
provianttransporterna måste prioriteras, utan de blev stående i väntan på sjötran

sport, vilket fick till konsekvens att de gick förlorade till ryssarna.24 I vilket fall 

som helst visar problemen att det inte hade varit möjligt att försörja fler soldater 

i de norra delarna av Västerbotten. Alla försök att kompensera krigsområdets 
brister pa förnödenheter genom att lägga upp magasin stupade på kommunika

22. KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°1 Styrkebesked Norra armén. 
23. KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°14^3'• Från Klingstedt angående hästbristen som orsak till för
seningar den 3/21809. 

24. Generalstaben del VIII, s. 345. 
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tionerna. Tillbakadragandet till de södra delarna av Västerbotten efter Kalixkapi-

tulationen innebar att underhållet förenklades. Egentligen går det att ifrågasätta 

varför man från den svenska krigsledningens sida höll fast vid att hålla gränsen 
vid Torneå. Eftersom det inte gick att hålla en tillräckligt stor styrka för att 

kunna klara ett ryskt anfall hade varit bättre att dar sig tillbaka. Svaret måste san

nolikt hämtas i övertygelsen att ryssarna inte hade för avsikt att anfalla under 

vintern. Vid det laget borde den svenska ledningen ha insett ryssarnas förmåga 

att underhålla sin armé även i de mest otillgängliga områden — även vintertid. 

Återigen hade sjötransporter i god tid kunnat lösa underhållsproblemen. På 
samma sätt som under fälttåget i Finland 1808 förefaller inte högsta krigsled

ningen ha insett möjligheterna att utnyttja det svenska sjöherraväldet i Bottenvi

ken. Genom en väl planerad satsning på inskeppning till hamnarna i norra 

Västerbotten när reträtten var ett faktum, hade det varit möjligt att bygga upp 
magasin som hade räckt för Finska armén. I stället kom sjötransporterna att 

överhuvudtaget inte spela någon som helst roll för arméns underhåll vid sidan 
om de fartyg med förnödenheter som låg fastfrusna utanför Umeå och vid Öre-
grund och vars laster landvägen forslades norrut. När väl isen släppte sitt grepp 

om Bottenhavet kom sjötransporterna både från södra Sverige med större fartyg 

och längs kusten med mindre fartyg och båtar. Sammanlagt ankom 13 större far
tyg, det vill säga över 30 svåra läster, till Norra arméns hamnar och 76 transpor

ter genomfördes längs den norrländska kusten för att forsla förnödenheter eller 

fungera som rörliga magasin åt armén längs kustvägen. 

25. Undersökningen av sjötransporterna bygger på följande källmaterial: KrA. Krigshandlingar 
1808-09, V°1 1809 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, Fälttåget i Norr
land , Västerbotten; 618-36:1809 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, Fälttå
get i Norrland , Västerbotten verifikationer; vol 637:1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns 
generalkrigskommissariat; 638-42:1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns generalkrigskommis
sariat, verifikationer; vol 643:1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat: 644— 

45:1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, verifikationer; vol 664: Huvud
bok för fd Norra arméns provianträkenskaper 1808,1809; vol 665—76: Huvudbok för fd Norra 
arméns provianträkenskaper 1808.1809, verifikationer; vol 656: Handlingar rörande befraktningen 
av fartyg för norra krigskommissariatets räkning 1808,1809. Krigsdepartementet och krigsförvalt
ningen, vol B I c Registratur 1808,1809; vol G I Huvudboksverifikationer XXXIII: 1,2: Medel från 
krigsdepartementet som använts av Västerbottens lantränteri; G VIII: Certepartier. 
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Den ryska arméns underhåll i Västerbotten 1809 

Den ryska offensiven in i Västerbotten 180p -T planer och problem 

Tankarna på en övergång till det egentliga Sverige Fanns tidigt hos den ryska 

krigsledningen. Redan under våren 1808 var Buxhoevden införstådd med en 

fortsättning av kriget.^ Det tyngst vägande skälet för en fortsättning av kriget på 

svensk mark var att i en fred vinna Finland och tvinga Sverige bort från alliansen 

med England. Någon plan på att annektera Västerbotten förefaller inte ha fun
nits, vilket även framgick i de proklamationer som spreds — även om dessa natur

ligtvis hade som främsta syfte att lugna befolkningen.2'7 Buxhoevden ansåg att 
ett vinterfälttåg var det bästa alternativet. Samma uppfattning hade Alexander. 

Kejsaren hade bestämt sig för att fortsätta kriget och ogillade vapenstilleståndet 
mellan svenska och ryska trupper vid Olkijoki den 20 november 1808. Order 

gavs till generalen von Knorring, som ersatt Buxhoevden som överbefälhavare i 
Finland, att anfalla in i Västerbotten på två ställen: över Torneå och över Kvar-
ken. Samtidigt skulle ett anfall sättas igång mot Åland. 28 

26. Att Buxhoevden var införstådd med en fortsättning av kriget in i det egendiga Sverige framgår 
tidigt under våren 1808.1 slutet av maj skrev han ett förslag tül kejsaren på hur en övergång till 
Sverige skulle kunna ske. Buxhoevden ansåg att en landstigning i Sverige borde ha till syfte att inte 
endast säkra Finland utan också krossa den svenska nationen och dess makt på Östersjön. Det 
skulle innebära ett utvidgat mål för kriget. Det fanns i huvudsak två alternativ enligt Buxhoevden. 
Antingen satsade man på ett anfall över Ålandshav mot Stockholm eller så gick man över Kvarken 
mot Umeå. I det förra fallet var faran för ett misslyckande större, men en framgång skulle kunna 
leda till den svenska nationens utplånande. I det senare fallet skulle resultat bli blygsammare, men 
en framgång var mycket säkrare. Buxhoevden var skeptisk angående en landstigning i Sverige som
martid. Han ansåg att ett vinterfälttåg var att föredra då hotet från den svenska flottan var borta. 
Anfallet skulle i sådana fall sättas in över Kvarken eller Ålands hav - inte över Torneå, då han ansåg 
att det var omöjligt att gå runt hela Bottenviken. 
KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 280: Buxhoevden till kejsaren, Helsingfors den 23 april 1808. 

Rapporten återfinns även renskriven och tryckt i Generalstaben III, bilaga 12. 

27. RA. Landshövdingarnas skrivelser till KM, Västerbottens län, vol 24: Bilaga till skrivelse den 
30/3 1809. 

28. Efter mötet med Napoleon i Erfurt i oktober var den ryske kejsaren besluten att tvinga Sverige 
till en separatfred och vinna Finland. Buxhoevden avsattes till stor del på grund av vapenstillestån
det vid Olkijoki. Generalstaben VIII, s. 255  ̂

184 



KAPITEL 5 • UNDERHÅLLET UNDER KRIGET I NORRA SVERIGE 1809 

Flera ryska militärer i Finland uttalade sig om planerna. Gemensamt för dem 

alla var att de var mycket tveksamma. Farhågorna rörde underhållet. Kamenskij 

ansåg att den kår som skulle anfalla in i Västerbotten skulle förses med proviant 
för minst tre månader, eftersom man ansåg att det skulle bli svårt att tillgodose 

underhållet i norra Sverige och Finland.2^ Barclay de Tolly pekade på faran av att 

vid islossningen bli avskuren från hjälp då man opererade i ett fattigt och fient
ligt område. Generalerna var genomgående negativt inställda till kejsarens planer 

och tydligt skeptiska mot möjligheterna att underhålla en armé på andra sidan 

Östersjön.30 Ryssarna kände till den svenska arméns underhållsproblem i norra 
Västerbotten. Trots detta fastslogs planen för anfallet och den nye överbefälhava

ren i Finland, generalen von Knorring, hade åtminstone i slutet av januari full 

vetskap om den. I den order som utfärdades antogs underhållet kunna lösas med 

tio dagars proviant i skorpor och sedan genom att "... proviant och furage alltid 
med en eller två dagars mellantid med pålitligt folk sändes efter trupperna..."31 

När isen gått upp skulle kåren försörjas med sjötransporter från Vasa. Det förelåg 

alltså en operationsplan som föreskrev att underhållet skulle klaras genom stän

dig tillförsel från Finland. 
Det gick trögt att verkställa det av kejsaren anbefallda anfallet mot Sverige. 

Det var den till Finland tillreste krigsministern Araktsjejev som genom sina 

påtryckningar slutligen fick igång operationerna. Generalerna lockades inte av 

det förestående fälttåget in i Västerbotten eller över Kvarken och Ålands hav. I 

sista stund byttes befälhavarna ut för de tre kårerna. Över Uleåborgskåren tog 
Sjuvalov befälet och för Vasakåren ansvarade nu Barclay de Tolly.32 Sjuvalov 

kommenterade i en skrivelse till krigsministern sin uppgift: 

29. Generalstaben VIII, s. 259  ̂Kejsaren ville att Kamenskij skulle ta befälet över operationerna 
mot Sverige. Kamenskij undanbad sig detta på grund av sin hälsa, vilket måste anses vara en 
undanflykt, men gav ändå sin uppfattning om företaget. 
30. Huruvida politiken spelade in i detta sammanhang är svårare att avgöra. Klart är att det fanns 
ett antifranskt parti som motsatte sig undfallenheten mot Napoleon och kriget mot Sverige. Initia
tivet att anfalla Sverige vintertid låg alltså hos kejsar Alexander och krigsledningen i St Petersburg. 
31. KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 282: Avskrift av order från von Knorring till Tutjkov den 7/ 

21809. 

32. Generalstaben VIII, s. 272f 
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...de förestående svårigheterna vid denna expedition, hvilka äro af den 
beskaffenheten, att det icke står i min makt att afsända dem [... ]Det är 
redan Ers execellens bekant att det icke finns någon möjlighet till rekvisi
tioner i denna trakt från — Kemi till Umeå, eller att för penningar anskaffa 
proviant[...].Mellan Kemi och Kalix ligga fyra stora och strida floder [...] 
öfver vilka man innan vattnet gått upp, det vill säga i juni månad, icke 
kan färdas med båtar [...] om trupperna befinner sig bakom dessa floder, 
skola dessa sakna kommunikationer och hafva stor svårighet att på grund 
af det ytterligt stora afståndet till magsinen framskaffa proviant...33 

Krigsministern accepterade inte dessa i sitt tycke dåliga bortförklaringar. Han 

svarade Sjuvalov att de 5 000 man som skulle inleda anfallet över Torneå inte 

kunde vara så svårt att underhålla. Problem med floderna skulle han lösa och 

fundera över när det problemet dök upp under fälttågets gång.34 Detta är inte 

anmärkningsvärt, då krigsministern Araksjejev aldrig hade deltagit i något fälttåg 
och alltså saknade erfarenhet av operativ ledning.3^ 

Anfallet in i Västerbotten var ur rysk synvinkel ett vågspel. Förutsättningarna 
för att någon längre tid ockupera länet fanns inte. Operationen var redan på pla

neringsstadiet inget annat än ett stort risktagande. Det står helt klart att den 
ryska krigsledningen sände in Sjuvalov med sin armékår i ett område där det 
fanns dåliga möjligheter att försörja en armé. Detta skedde åtminstone delvis på 

grund av bristande insikter om förhållandena hos krigsministern och krigsled

ningen i St Petersburg, men kan också ha var ett uttryck för viljan att chansa och 
kanske vinna en stor framgång.36 

Det ur underhållssynpunkt chansartade anfallet över Torneå in i Västerbot
ten i mars 1809 kröntes omedelbart med stora framgångar. Den svenska armén 
som stod i trakten av Kalix kapitulerade i slutet av mars och därmed förbättrades 

i ett slag underhallsvillkoren för Sjuvalovs. De svenska förråden som faktiskt 

hunnit bli ganska stora tillföll ryssarna. Kapitulationen innefattade magasin ända 

33. ibid. Denna ovan refererade skrivelse till krigsministern har förbisetts i generalstabsverket. 
Däremot finns den återgiven i Michailovskij-Danilevskijs officiella historieskrivning över kriget 
från 1850. 

34. Michailovskij-Danilevskij, s. 140 

35. Generalstaben VIII, noten s. 273. 

36. De operativa cheferna som skulle utföra anfallet var medvetna öm de mycket stora svårighe
terna och påtalade dessa för krigsledningen utan framgång. Författarna till generalstabsverket har 
måhända rätt när de om Sjuvalov skriver att "...Han hade emellertid intet annat att göra än att lyda 
erhållna order..." Generalstaben VIII, s. 358. 
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ner till Piteå. ̂  Dessutom genomfördes för den tiden häpnadsväckande trans

porter av förnödenheter från områden bortom St Petersburg, genom* hela Fin

land till magasinen i Kuopio, Toivala, Iisalmi och Uleåborg och slutligen till 

Torneå.^8 I Västerbotten räknade Sjuvalov endast med att kunna uppbringa kött 

och fisk.3^ 
Trots detta skrev Sjuvalov i början av maj, samtidigt som den ryska armén 

började röra sig söderut, att underhållsläget var kritiskt. Detta måste innebära att 

det som tillfördes hans kår på drygt 5000 man inte var tillräckligt. Sjuvalov 

menade sig sitta i en mycket prekär situation. Transporterna av förnödenheter 
från Uleåborg var otillräckliga och det fanns inte möjligheter att skriva ut kontri-
bution av rädsla för bondeuppror och dessutom skulle det inte vara tillräckligt 

enligt generalen. Han måste underhållas sjövägen annars fanns risken att hela 

företaget gick om intet.40 

I månadsskiftet maj-juni togs Umeå och det fanns nu egentligen bara möjlig

heten att sjövägen underhålla den ryska kåren. Sjuvalov insjuknade under våren 
och generalen Kamenskij fick överta befälet. Kamenskij skriver i början av 

augusti strax efter det att han övertagit befälet över Uleåborgskåren : 

...Vid min ankomst fann jag en tredjedel af den proviant som tillkommer 
de lägre graderna sedan mycket lång tid varit indragen; en dylik förpläg-
nad kunde till en början gå för sig emedan bristen ersattes med kött, men 
nu finnes i denna trakt inga tillgångar, hvarigenom denna brist kan ersät
tas...41 

Han menade också att förråden inte räckte längre än till den 22 augusti eller 

högst den 27 augusti även om man fortsatte att ransonera. Lösningen som vi 
redan vet var att försöka ta Ångermanland och där genomföra rekvisition.42 Om 

37.KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 283: Förslag över vid finska armén befintliga sädes- och pro
viantförråd fältkontoret, Månsbyn den 20 mars 1809 (nyare tiden, svenskt dokument!) bland för
nödenheterna fanns bland annat sammanlagt 269 tunnor råg, 336 tunnor korn, drygt 80 ton torrt 
bröd, drygt 14 ton färskt kött. 
38. Generalstaben s. 214. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 283: Barclay de Tolly till kejsaren den 
17/5 1809 tyvärr försvunnet. Refererar dessutom till Michailovkij-Danilevskij, s. 172. 

39. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 283: Sjuvalov till krigsministern, Kalix den 16/41809. 

40. ibid: Sjuvalov till krigsministern, Piteå den 27/41809. 

41. ibid, vol 283: Kamenskij till krigsministern, Umeå den 21 juli 1809. 

42. ibid, 283: Kamenskij till krigsministern, Umeå den 21/71809 och Kamenskij till krigsministern, 
Umeå den 23/7 1809. 
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detta inte lyckades var risken uppenbar att ryssarna måste lämna Västerbotten. 

Intressant är att i flera dokument rapporteras det om att kontributionerna i Väs

terbotten inte ger sa mycket. Denna ryska uppfattning kan ställas mot det vi vet 
om uttagens storlek i länet under ockupationen. 

I september efter det att Kamenskij genom segern vid Sävar lyckades und

komma att bli instängd i södra Västerbotten rapporterade han att då hans trup

per "... hotas av af hungersnöd mer än af fienden.." beslutat sig för att få en 
vapenvila till stånd som kunde ge honom möjlighet att från Åbo nås av proviant

transporter sjövägen.43 Detta tyder på att han inte ansåg det möjligt att finna det 
han behövde i länets norra delar. Även om förhållandena var mycket svåra kla

rade den ryska armén sig mycket länge i Västerbotten. Frågan är hur detta var 
möjligt? 

Den stora gåtan — den ryska försörjningen i Västerbotten 1809 

I samband med den svenska arméns kapitulation vid Kalix kom den ryska armén 
över de svenska förråden mellan Torneå och Piteå. Bland annat fanns torrt bröd 

motsvarande en månads tilldelning och mjöl motsvarande ytterligare två veckors 

bröd. Dessutom kom ryssarna över drygt 600 tunnor spannmål och stora partier 
salt och färskt kött och salt sill. Ryssarna klarade sig under den närmsta månaden 
på dessa förråd tillsammans med införsel landvägen från Österbotten.44 Först i 

slutet av april 1809 beordrades de första kontributionerna från de svenska myn
digheterna i de norra delarna av länet.4^ 

För Sjuvalovs kår i Västerbotten gjordes omfattande planer upp för transpor
ter av förnödenheter till Västerbotten både till lands och sjöss. Frågan är hur stor 
införseln av förnödenheter till Västerbotten verkligen var. Ryssarna stod i början 

av juni 1809 i Umeå och underhållslinjerna landvägen var mycket utdragna. Att 
transporter gick landvägen över Torneå från Österbotten går att verifiera genom 
lokalförvaltningens brevväxling.46 Underhållet av den ryska kåren i Uleåborg 

43. ibid, vol 283: Kamenskij till krigsministern, Frostkåge den 22/8 1809. 

44. ULA. Kemi häradskronofogde, El: 5 Brevkoncept 1807-11: Till länsman Heikell den 31/3 1809; 

BI: 33-34 Inkomna handlingar 1808—09: Från landskontoret den 29/3 1809. 

45. KrA. Sump, sorterade handlingar, Till landsarkivet i Härnösand: Skrivelse från Sjuvalov den 
29/4 order om leveranser av hö; Order från Ekorn den 12/5 1809. 

46. ULA. Kronofogdearkiv, Kemi häradskronofogde, EL5 Brevkoncept 1807-11: Flera skrivelser 
pekar på olika aktiviteter som hade med transporter till Västerbotten att göra under perioden 
mars-juli 1809. 
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skedde landvägen från de södra delarna av Finland Det framgår av Buxhoevdens 

underhållsplan från november 1808 som presenterades i förra kapitlet. Det stöds 

även av andra källor.47 Michailovskij-Danilevskij anger att foror med proviant 

kom ända från St Petersburgsområdet.48 Även landtransporter inom Västerbot

ten förekom i en omfattning som skulle kunna tyda på provianttransporter längs 

kustvägen.49 Nästa fråga är om det kom några sjötransporter till den ryska 
armén. Sjötransporter förbereddes från Uleåborg till Torneå och även direkt från 

Uleåborg till armén i södra Västerbotten. Den 13 juni hade trots allt inga fartyg 

lämnat Uleåborg på grund av ishinder.50 Den 18 juni anlände de första svenska 
örlogsfartygen och omöjliggjorde fortsatta ryska sjötransporter över Bottenvi

ken.^1 Michailovskij-Danilevskij anger att ryssarna fick sitt underhåll landvägen, 

men även sjövägen "...ty ända till Juni förblef seglationen på Qvarken obehind-
rad och fiendtliga flaggan var derstädes ej synlig".52 Uppgifterna är med andra 

ord motstridiga. Hur stora kvantiteter som kom denna väg är däremot omöjligt 

att ta redan på. Ryska källor anger att bland annat 100 ton mjöl skall ha anlänt 

till Umeå i mitten på juni 1809. Det motsvarar i bröd omkring två veckors bröd 
för den ryska kåren.5^ Enligt svenska källor skulle endast två fartyg och en 

kolonn om 78 lass mjöl ha nått Umeå.54 Detta kan inte ha varit nog för den 

ryska kåren i Umeå. 
Det framstår som något av en gåta hur den ryska armén klarade sitt underhåll 

om man betänker att den svenska armén hade valt att utrymma länet på grund 

av underhållsproblemen. Hur kunde ryssarna försörja en kår om 5 000 man 
inom detta område? Mätt i antal vagnar skulle den ryska armén behöva en tillför

sel med proviant motsvarande 22 vagnslaster per dygn. Det är inte troligt att 

man klarade att genomföra de transporter som krävdes från Österbotten. Som vi 

47. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 283: Sjuvalov till krigsministern, Uleåborg den (23/2) 3/3 

1809. 

48. Michailovskij-Danilevskij, s. 172. 

49. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 657: Specifikationer på böndernas fordringar på ryska kro
nan. 
50. Generalstaben IX, s. 244. Generalstabsverket refererar till en skrivelse från Barclay de Tolly till 
kejsaren den 13/6 (1/6) 1809. Denna skrivelse har inte varit möjlig att återfinna i Krigsarkivet, 
Krigshandlingar 1808-09. 

51. ibid, s. 250. 

52. Michailovskij-Danilivskij, s. 173. 

53. KrA. Krigshandlingar 1808.09, V°1 283= Utdrag ur Alexjejevs rapport, Umeå den 26/6 (1416) 

1809. 

54. Generalstaben IX, s.253—54. 
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redan har sett är det även mycket tveksamt om några fartyg med proviant över

huvudtaget nådde den ryska armén i Umeåtrakten. Svaret på hur ryssarna trots 
allt lyckades kan finnas i de ryska soldaternas förmåga att överleva - något som 
redan har lyfts fram. En lösning på problemet skulle kunna vara de ryska solda

ternas informella handel med lokalbefolkningen. Om så är fallet visade det ryska 

underhållssystemet, baserat på artellerna, en häpnadsväckande uthållighet. En 
annan förklaring ger generalen Wrede i en rapport i maj 1809: 

"...kunde jag mäta svårigheterna för en Rysk TroUppe att framtåga och 
Substistera efter dom våra egna troupper här far effarar så borde jag vara 
utan bekymmer, men tyvärr är denna måttstock ej pålitelig. En omänsklig 
Fiende som röfvar sista hötappen från Kon, och sista brödbiten för 
Bonden, har medel att framkomma som ej äro värkställbara för våra egna 
troupper."^5 

Wredes förklaring är att ryssarna hade större möjligheter att tvinga fram förnö
denheter genom hot om våld än vad den svenska armén hade. Förklaringarna 
känns igen fran de som redan lyfts fram i föregående kapitel. Mer kunskap om 
hur den ryska armén lyckades försörja sig i Västerbotten 1809 kan en mer grund

lig undersökning av de ryska kontributionerna och allmogens leveranser ge, vil
ket får vänta till kapitel 8. 

Sammanfattning 

En jämförelse mellan underhållet i Finland 1808 oth i norra Sverige 1809 är 

naturlig. Kriget i Västerbotten 1809 var mindre intensivt och mindre rörligt än 
krigföringen året innan i Finland. Området hade redan under föregående år 

fungerat som underhållsområde för Finska armén. Möjligheterna att underhålla 
en större armé i länet under en längre tid var på flera sätt begränsade. 

Den svenska arméns underhållssystem byggde även 1809 på magasinering. 
Den stora uppgiften för underhållsorganisationen var att försörja Finska armén 
efter ankomsten till trakterna av Torneå i december 1808. Efter det att de svenska 

förbanden hade hemförlovats och delar av de finska flyttats söderut lyckades 
man genom lokal upphandling/utskrivning och transporter söderifrån klara de 

55.KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°13°: Wrede till riksföreståndaren, Härnösand den 11/5 1809. 
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återstående brigadernas underhåll. Behovet av bröd vid trupperna i norra delen 

av Västerbotten under de första tre månaderna 1809, täcktes till två femtedelar 

genom transporterna söderifrån från Umeå och resten bakades eller upphandla-

des/utskrevs lokalt. 
Generellt var de lokala resurserna ännu mer betydelsefulla 1809 i norra 

Sverige än 1808 i Finland. Detta gällde inte minst brödförsörjningen, men även 

de övriga varorna som har undersökts. Brödförsörjningen 1809 täcktes i ungefär 

lika stor utsträckning genom lokal bakning som 1808. Det förekom ingen tillför

sel från södra Sverige av färdigt bröd 1809. Detta kompenserades av att upphand
lingens/utskrivningens andel var betydligt större 1809. Höförsörjningen var ett 

problem som fick till konsekvens att armén i praktiken kom att göra sig av med 

alla sina hästar. Beroendet av bondskjutsar för i princip alla transporter blev följ

den. Detta fick fatala konsekvenser när det ryska anfallet väl kom i mitten på 

mars 1809. 
Lokalsamhällets mest betydelsefixlla insats skedde inte som leverantörer av 

förnödenheter, utan i stor utsträckning genom målning, bakning och transpor
ter. Detta kan ses som en naturlig följd av att Västerbotten redan använts som 

underhållsbas under föregående år och därför inte längre kunde erbjuda större 
leveranser av förnödenheter. Det svenska underhållssystemet klarade trots allt 

inte att hålla en större armé försörjd allra längst norrut i Västerbotten. Den 

styrka som blev kvar i Torneåtrakten var alldeles för liten för att kunna klara den 

ryska offensiven. Att man från krigsledningens sida inte tog konsekvenserna av 
detta faktum, och drog tillbaka armén till Umeå, måste ha haft politiska orsaker 

eller grunda sig på okunnighet om de verkliga förhållandena. Kanske kan vi här 

se en direkt konsekvens av den inrikespolitiska turbulensen under mars månad 

1809. Finska arméns öden glömdes bort som en följd av de politiska intrigerna i 

Stockholm i vilka även Norra arméns allra högsta officerare deltog. 
Mot bakgrund av de svenska underhållsproblemen i början av 1809 framstår 

det ryska underhållet av den kår som ockuperade Västerbotten 1809 som en gåta. 
Det är omöjligt att utifrån det källmaterial som legat till grund för analysen i 

detta kapitel lösa denna gåta. Hur stor var införseln? Hur och hur mycket 

utnyttjades de lokala resurserna? Det ryska anfallet in i Västerbotten var ur 
underhållssynpunkt en vågspel vilket flera av de lokala befälhavarna, bland annat 

Uleåborgskårens befälhavare Sjuvalov, försökte påpeka. De första månaderna 
löste sig problemet genom de svenska magasin man kom över, men när ryssarna 

i månadsskiftet maj-juni stod i Umeåtrakten blev försörjningsfrågan akut. 
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Uppenbarligen lyckades man ändå underhålla de drygt 5 000 man ryska solda
terna fram till mitten av augusti, då beslut om att marschera söderut mot Ånger

manland definitivt togs. Egentligen finns bara tre möjligheter. Antingen 
lyckades ryssarna få fram tillräckligt med proviant landvägen och sjövägen, eller 

så gav upphandlingen och utskrivningarna mer än vad vi vet och slutligen kan de 

ryska soldaterna ha försörjt sig själva inom ramen för artellerna. Detta kan i det 

två senare fallen prövas empiriskt i undersökningen av böndernas del i under

hållssystemet i kapitel 8. Skulle det visa sig att den ryska armén underhöll sig 

genom informell handel med lokalbefolkningen måste det anses vara ett mycket 
intressant resultat som säger en hel del om den ryska arméns flexibilitet inte 
minst i underhållshänseende. 
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Den lokala civilförvaltningen i krigets tjänst 

Inledning 

VON BONSDORFFS FORSKNING ÄR ETT av de få inträngande försöken att behandla 

lokalförvaltningens verksamhet. Studien berör visserligen de södra delarna av 
Finland, men det finns anledning att lyfta fram några generella förhållanden. 
Ryssarna krävde lokalförvaltningens hela uppmärksamhet. Detta fick till följd att 
mycket av de ordinarie sysslor som förvaltningen skulle sköta försummades 

under kriget. Särskilt kronofogdarna ansattes hårt av ockupationsmakten. De 
tvingades ständigt vara på resande fot för att verkställa olika order - inte minst 

skjutsning. Trycket på lokalförvaltningen var under krigsåren mycket stort. Kro

nobetjäningen på landsbygden fick arbeta hårdare än andra delar av förvalt
ningen. Ett av de stora problemen vid sidan om den stora arbetsbelastningen var 

ämbetsmännens dubbla lojaliteter. Detta lyfts fram av von Bonsdorff som kon

staterar att lokalförvaltningen var "...mellan tvenne eldar." De ryska myndighe
ter ställde krav som mycket ofta kränkte de befintliga instruktionerna. Allmogen 

var å sin sida mycket misstänksam och missnöjd.1 

1. von BonsdorfF 1929, s. 1536 Citat s. 153. 
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I den tidigare forskningen som berör lokalförvaltningen.«! arbete i krig i all

mänhet, och förhållandena 1808-09 i synnerhet, lyfts lokalförvaltningens dubbla 
lojaliteter fram. Lars Otto Berg har behandlat landshövdingens roll under Fri

hetstiden. Berg visar att mellan 1721 och 1772 tillsattes 106 landshövdingar varav 
nästan hälften hade militär bakgrund. Faktum är att i vissa län var ett militärt 

förflutet ett krav för att kunna bli landshövding. Detta gällde särskilt de militär-

strategiskt viktiga gränslänen. Berg ställer även frågan om inte landshövdingen 

var lika mycket överste som länets högsta civile ämbetsman. Frågan är berättigad 

om man studerar landshövdingens roll som ansvarig för rekrytering av soldater 
och organisatör av transporter - de så kallade durchmarscher. Trots att Frihetsti
den var en förhållandevis fredlig period drogs den lokala förvaltningen ändå in i 

en rad militära göromål.^ Pär Frohnerts nedslag under samma period understry
ker detta förhållande. Frohnen uppmärksammar de problem som lokalförvalt-

ningen ställdes inför vid administrationen av durchmarscherna krigsåren 1741— 

43' Det fögderi som varit föremål för hans undersökning, Västernärke fögderi i 

Örebro län, utsattes aldrig för några direkta krigshändelser 1741—43. Trots detta 
översteg kostnaderna för durchmarscherna och inkvarteringarna av trupp i fög-
deriet kraftigt de samlade skatteintäkterna för samma år. Dessutom tvingades 

kronofogden på order från landshövdingen ur egen ficka lägga ut pengar till den 
skjutsande och knorrande allmogen. 

Frohnert poängterar lokalförvaltningens ställning som både kronans företrä

dare, men samtidigt med uppgift att ta till vara lokalbefolkningens intressen. 
Vad länets ämbetsmän gjorde av sina dubbla roller berodde mycket på den egna 
personligheten. Instruktionerna var vaga i sina formuleringar på många punkter. 

Detta skapade ett stort utrymme för personliga tolkningar.3 Till detta förhål
lande kan läggas att de första årtiondena av 1800-talet var en tid av stora omvälv

ningar - så också för ämbetsmannens syn på sin ställning. Maria Cavallin 
uppmärksammar i sin forskning ämbetsmannaidealet och bilden av ämbetsman

nen i Sverige 1750—1870. Hon menar att en viktig förändring av vem ämbets
männen var lojal mot inträffar under 1800-talet med början under 1700-talets 
andra hälft. Tidigare hade lojaliteten mycket starkt riktats mot kungen personli

gen och i förlängningen handlat om att ämbetsmannen fatt förtroendet att ta del 

av den kungliga och gudomliga makten. Under 1700-talets andra hälft förändras 

2. Se ovan refererat arbete av Berg. 
3. Frohnert 1985, s. 215. 
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detta till att mer handla om att vara lojal mot sin plikt och det regelverk som 

fanns. Innehållet i den trohetsed som alla ämbetsmän svor handlade inte längre 

om att svära vid Gud att vara trogen, utan man kunde vara en god och trogen 
ämbetsman genom att hålla sig till regelverket. 1809 framstår som en vattende-

lare. Detta år inträffar en mycket viktig förändring: ämbetsmannen var inte 

längre ansvarig inför kungen. Istället blev han statens och allmänhetens tjänare.^ 
Under krigsåren 1808-09 måste man även tala om en dubbel lojalitet i ett helt 

annat avseende, vilket ytterligare komplicerar bilden. Den finska lokalförvalt
ningen ställdes inför problemet att välja överhet eller acceptera en ny. Den 
snabba ryska ockupationen av Finland ända upp till Uleåborgs läns södra delar 

med krav på trohetsedens svärjande krävde ett val. I Västerbotten ställdes aldrig 

de lokala ämbetsmännen inför kravet på att avlägga tro- och huldhetsed. Där 

handlade det mer om hur man skulle agera i största allmänhet — obstruktion eller 

tillfälligt samarbete? I Finland ställdes hela frågan på sin spets i och med de ryska 
kraven på avläggande av tro- och huldhetseden. I de södra delarna av Finland föll 

lokalförvaltningen till föga mycket snabbt i enlighet med von Bonsdorffs stu
dier.^ Obstruktionen mot tro- och huldhetseden i Vasa län var visserligen större, 

men lokalförvaltningen svor med få undantag kejsaren trohet. Villstrands studie 

av förhållandena i Vasa län klargör att lokalförvaltningen från landshövding ner 
till länsmän svor sin nya överhet trohet redan under våren 1808.6 

Syftet med detta kapitel är att undersöka och diskutera den lokala civilför

valtningens roll i det militära underhållssystemet under Finska kriget 1808-09. 
Perspektivet på krigets förutsättningar är nu flyttat från de stridande arméernas 
underhållssystem till lokalförvaltningen som en del av det civila samhället aktö

rer. Inledningsvis i avhandlingen fördes ett resonemang kring det civila samhället 
som resurs, men också som en del av krigets problem eller friktioner. Lokalför

valtningen kan ses som en aktör både i kollektiv och individuell bemärkelse. 

Utgångspunkten måste vara att lokalförvaltningen i många fall agerade som 
grupp eller individ bunden av instruktioner och lojalitetsband. Den tidigare 

forskningen stärker uppfattningen att lokalförvaltningen i olika avseenden hade 

rollen som en aktör med stor frihet att själv tolka sin uppgift: och agera därefter. 
En konsekvens av detta förhållande är att det finns anledning att utgå ifrån att 

4. Se redan refererat paper av Cavallin. 
5. von Bonsdorff 1929, s. 3i5f. 
6. Villstrand 1999, s. 301 f. 
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olika lokala ämbetsmän agerade olika. Lokalförvaltningens agerande är centralt 

eftersom det är rimligt att anta att det påverkade relationen till den ryska och 
svenska krigsmakten och i slutändan krigföringen och underhållet. På samma 
sätt är lokalförvaltningens relation till lokalbefolkningen betydelsefull. Lokalför

valtningen var länken mellan militären och allmogen. Ökade insikter i vad som 

styrde ämbetsmännens agerande är en viktig pusselbit i förståelsen av underhålls
problematiken och krigets problem. 

Inledningsvis ges en bild av lokalförvaltningens organisation, militära uppgif
ter och ställning i förhållande till krigsmakten i allmänhet. Det är med andra ord 

normen som står i centrum. Därefter vidtar en undersökning av praktiken under 

krigsåren 1808-09. Avsikten är att fördjupa våra kunskaper om hur lokalförvalt
ningen drogs in i kriget under olika perioder. Särskild uppmärksamhet får lokal

förvaltningens roll i samband med utskrivning och upphandling av 

förnödenheter och organiserandet av transporterna. Vidare diskuteras frågan 
vilka förutsättningarna var för att lokalförvaltningen skulle kunna verkställa de 

order den fick och fylla sin viktiga uppgift i underhållssystemet. Vilka problem 
ställdes lokalförvaltningen inför 1808-09? Avslutningsvis undersöks den lokala 
civilförvaltningens förhållande till den svenska respektive den ryska armén och 

lokalbefolkningen. Hur hanterade ämbetsmännen den dubbla lojaliteten mellan 

svenska och ryska krav, överhet och lokalbefolkning?Undersökningen sker på 
läns-, fögderi och länsmansnivå. Källmaterialet ger vissa begränsningar. Samdiga 
länsstyrelser, fögderier och länsmansdistrikt har inte arkiv bevarade som på ett 
tillfredställande sätt kan användas för att besvarar de frågeställningar som är sty

rande för undersökningen. För Västerbottens del saknas länsstyrelsens arkiv och 

de fyra fögderiernas arkiv är långt ifrån kompletta. Det första fögderiets arkiv -
Umeå fögderi -saknas helt. Detta gäller även länsmännens arkiv som endast i ett 

fall är nagorlunda bevarade. Undantaget är Luleå länsmans korrespondens med 

den ryska ockupationsmakten under sommaren 1809. För Uleåborgs län är källä-
get mer gynnsamt då länsstyrelsens arkiv har bevarats tillsammans med i sam

manhanget tre goda häradsfogdearkiv - Uleå-, Kemi- och Salo häradsfogdearkiv. 
Till eftervärlden har dessutom Siikajoki länsmansdistrikts arkiv bevarats. Slutli
gen saknas länsstyrelsens arkiv för Vasa län. Detta har precis som i Met med 

Västerbotten blivit lågornas rov. Däremot återfinns två goda kronofogdearkiv -

Korsholms mellersta och södra fögderi — och några länsmansdistrikt ger viktiga 
uppgifter. 
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Civilförvaltningens organisation och militära ansvarsområden 

I spetsen för länets civila administration stod landshövdingen. Under länsstyrel

sen organiserades lokalförvaltningen i fögderier med en kronofogde i toppen 

inom varje fögderi. I Österbotten användes fögderibenämningen, utifrån de 

samtida källmaterialet, endast i Vasa län, medan härad och följaktligen härads

kronofogde var den term som gällde i Uleåborgs län. Detta har naturligtvis ingen 

praktisk betydelse, men ställer till en del förvirring. Under fögderinivån åter
fanns socknarna med länsmännen som ansvariga. I övriga landet var annars hära

det den nivå som låg under fögderiet, men mellan detta och socknen. I Norrland 
var dock socknarna så stora att häradet inte återfinns som indelning i början på 
1800-talet. Länsmansdistrikten i svenska Norrland sammanföll med socknarnas 
områden. I Vasa- och Uleåborgs län däremot återfinns länsmansdistrikt som 

omfattar fler än en socken - oftast två. Under länsmannen verkade fjärdings

mannen. Fjärdingsmannasysslan var ett förtroendeuppdrag — ett så kallat menig

hetsbestyr. som på samma sätt som länsmannen var en starkt lokalanknuten 
ämbetsmannaperson. Fjärdingsmannen benämndes i vissa fall skjutsrättare. Med 

ett samlingsnamn brukar alla ämbetsmän inom fögderiförvaltningen benämnas 

kronobetjäningen7 
Landshövdingen var ensam ansvarig för länets styrelse. Landshövdingens 

uppgifter och ansvarsområden vid tiden för kriget 1808-09 ges 1 landshövdinge
instruktionen från år 1734.8 I instruktionen framgår tydligt landshövdingens 
dubbla roll som både kronans företrädare i länet och bevakare av länets och dess 

invånares intressen. Detta skapade naturligtvis mycket stora problem för lands
hövdingen som tvingades att lösa den omöjliga uppgiften att tillfredsställa båda 

dessa parter. De viktigaste delarna av landshövdingeinstruktionen då man vill 

bedöma landshövdingens ställning, agerande och roll i det militära underhålls

systemet är de fem paragrafer - paragraferna 7, 8, 9, 11 och 37 - som reglerade 
landshövdingens militära ansvarsområden och förhållande till militären. Lands

hövdingen hade för det första inte något befäl över militären. I fred ansvarade 
han för rekryteringen av soldater och att dessa fick den lön som var föreskriven. 

7. Se handböcker Westerhult, Bo. Kronofogde, häradsskrivare, länsman, Lund 1965; Sörndal, Olof. 
Den svenska länsstyrelsen, Lund 1937; Frohnen 1985. 

8. Instruktionen var den första som gällde alla landshövdingar i landet. Den var trots detta ingen 
nykonstruktion, utan i mycket stor utsträckning en reviderad och utvidgad version av 1687 års 
instruktion. Frohnen 1985, s. 214 f. 
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Dessutom skulle han se till att bönderna skyddades mot "...oförrätter, wåld och 

egenwilia... . Landshövdingen var också ansvarig för de militära genommar

scherna i länet, durchmarscherna, och de därtill hörande inkvarteringarna. Detta 
reglerades i detalj dessutom i en särskild förordning - 1791 års Tågordning. Den 

37:e paragrafen i landshövdingeinstuktionen behandlar durchtågen. Den inleds 
på följande sätt: 

Til ödemåhl på en dehl hemman uti landet, är ock ofFta durchmarcher 
icke ringa orsak, när dermed icke hålles den upsicht, ordning och rich-
tighet som wederbör, utan hela lasten af Skiutz, Inqwartering ovh för-
plägningar, stadnar endast och fäster sig på Allmogen i de Härader och 
Sochnar, som wid stråkwägar belägna äro, som således komma om all sin 
wälfard, när de icke blifwa af sine medbröder wederbörligen under
stödde... 

Redan i paragrafens inledning inskärps att det är mycket viktigt att durchmar
scherna administrerades på rätt sätt. Längre fram i paragrafen instrueras lands

hövdingen att fördela bördan av durchtågen på alla bönder. Landshövdingen 
skulle också se till att ... Allmogen icke allenast niuter richtig betalning, utan 
ock ingen oförrätt och öfwerwåld tilfogas...". Tåg- och kvarterordningen skall 
under alla förhållanden följas på landshövdingens ansvar.^ 

Även krono- eller häradsfogdens arbete reglerades i olika instruktioner.10 

Kronofogdens viktigaste uppgift var att sköta om skatteuppbörden. Frohnert 
beskriver kronofogden som en spindel i det lokala förvaltningsnätet. Trots detta 

befann han sig socialt sett ganska långt ifrån allmogen. Kronofogden tillsam
mans med de övriga lokala ämbetsmännen klämdes ofta mellan överhet och all

moge. Kronofogden kunde genom sin centrala position se vilken effekt den 
centrala- och regionala överhetens åtgärder fick i lokalsamhället. För att kunna 

utföra sitt arbete krävdes att han stod på god fot med allmogen, men samtidigt 
balanserade detta mot överhetens krav. Kronofogden hade inga reglerade mili

tära uppgifter, men blev naturligtvis viktig för armén i händelse av krig på grund 
av sina kunskaper om de ekonomiska förhållandena. 

9. Samling afinstructioner för högre och lägre tjenstemän vid landt-regeringens i Sverige och Finlarui, 
utgivna av Styffe, C G, Stockholm 1852, blockcitatet s. 378. 
10. Krono- eller häradsfogdens arbete reglerades även det i 1734 års landshövdingeinstruktion, men 
också i 1688 års häradsfogdeinstruktion och 1739 års uppbördsordning. 
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Detta faktum gällde även för den övriga kronobetjäningen som inte heller 

hade några klara militära ansvarsområden. Några instruktioner för deras arbete 

fanns inte utan formulerades av landshövdingen eller kronofogden. Länsmannen 

delegerade ofta vissa arbetsuppgifter till fjärdingsmannen. Länsmannen hade 
daglig direktkontakt med allmogen och rekryterades ofta bland bönderna. Fram

förallt var länsmannens uppgift att se till att lag och ordning upprätthölls. Han 
skötte också indrivning och utövade kontroll över gästgiverierna, skjutsen och 

väghållningen. Däremot befattade han sig aldrig med själva uppbörden. Fjär
dingsmannen rekryterades också bland bönderna och sysslan gick ofta runt 
bland dem. Hans uppgifter liknade länsmannens. Trots inkvarteringsbefrielse 

och ibland även kontantersättning var inte f) ärdingsmannasysslan särskilt popu

lär. Inom socknen kunde det finnas fler än en fjärdingsman. 
Även prästerskapet kan behandlas som en del av förvaltningen. Kyrkans 

funktion i detta sammanhang var mycket viktig. Det var från predikstolen som 

kungörelserna och befallningar lästes upp. Kyrkan och prästerna hade en avgjord 

ledarställning i lokalsamhället och fungerade som informatörer och ideologiför

medlare.11 

Kronoskjutsen och durchmarscherna 

Under kriget 1808-09 kretsade mycket kring transportproblemen. Lokalförvalt

ningens roll som organisatör av skjutsen åt militären kan inte underskattas. En 
durchmarsch beordrades antingen av krigskollegium eller någon befälhavare på 
mer lokal nivå. Ibland kunde det vara landshövdingen på uppbrottsorten som 

stod för underrättelsen om det förestående durchtåget. Till landshövdingen i det 
berörda länet skickades uppgifter som behövdes för att genomföra durchtåget 

som storlek på förbandet, mängden materiel, destinationsort, marschroute, 

mötes- och rastställen, nattläger och så vidare. Vid länsgränsen mötte landshöv
dingen, om det var möjligt, i egen hög person. Det kommenderande befälet fick 
här en kopia av marschrouten. Vid första och sista nattlägret, inom länet, skulle 

landshövdingen förvissa sig om att det angivna antalet soldater eller mängden 
materiel stämde. Till sin hjälp, eller som ställföreträdare, hade landshövdingen i 

första hand kronofogdarna för länets fögderier. Den övriga kronobetjäningen 

11. Frohnert 1985, s. 2i9f och 224 f; Villstrand 1992, s.286; Linde, s. 239; Reuterswärd, passim. 
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användes också för att till se att det hela flöt som det skulle. Skjutsrättaren fanns 

också med under durchtåget för att tillse att allt gick rätt till. Skjutsrättaren, ofta 
ett annat namn för fjärdingsmannen, hade till uppgift att tillvarata de skjutsande 
böndernas intressen. 

Det var kronofogden, med den övriga kronobetjäningen som hjälp, som hade 
ansvaret för att skjutsbönder utsågs och informerades om det förestående durch-

taget — bland annat genom kungörelser i kyrkorna. Det var noga med hur detta 
gick till. Ingen skulle vara tvungen att skjutsa mer än någon annan av de hem

mansägare som hade skjutsningsplikt. Vid årets slut var därför kronofogden skyl
dig att till häradstinget inskicka en lista över kronoskjutsen som sedan, efter 

godkännande, arkiverades i landskansliet. Allt detta visar hur den civila förvalt
ningen i allra högsta grad var sysselsatt med militära göromål. 

Utbetalningar till de skjutsande sköttes av kronofogden eller annan kronobe

tjäning. Kronofogden fick dröja högst fjorton dagar med ersättningen. Varje 
utbetalning skulle attesteras av den skjutsande - och här dög inte bomärken med 

mindre än att tva personer bevittnade detsamma. Detta var en garanti för att de 
skjutsande fick sin betalning. 1791 års tågordning säger: 

... om wid Landshövdingens tilgörande granskning eller under sökning 
huruwida wederbörande til fullo bekommit sine skjutspenningar, skulle 
befinnas, at de icke bliwit riktigt betalte, så bör härads fogden anses lika 
med dem, som försnillat Kronans eller allmänna medel. 

Redovisning av utbetalade medel för skjutsning, förplägnad och inkvartering 
skulle ske till Landskontoret. Räkningen skulle inskickas senast tre veckor efter 
skjutsningen och vara författade i två exemplar. Den ena behölls av Landskonto
ret medan den andra sändes till Statskontoret.12 

Den lokala civilförvaltningen som krigets administratörer 

I sitt arbete att tillgodose arméns behov togs den civila förvaltningen i anspråk på 

i huvudsak två sätt. I första hand mottog civilförvaltningen direkta order från 
krigsdepartementet, senare krigsförvaltningen, militära befälhavare på plats eller 
representanter från generalkrigskommissariatet. Ordern verkställdes sedan av de 

12. Tågordningen återfinns i Utdrag ur Pubi handlingar XVdelen 1791-1794, Stockholm 1819. 
Blockcitatet s. 114-115. Se även Hårdstedt 1995. 
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civila ämbetsmännen ibland med hjälp av militären - så kallad militär handräck

ning. Det senare skedde då det var svårt att få allmogen att acceptera utskriv

ningen, eller vad det nu gällde, vilket blev allt vanligare desto längre kriget 
varade. Direkt rekrytering av civila ämbetsmän till krigskommissariatet var det 

andra sätt på vilket krigsmakten använde de lokala tjänstemännen. Skälet till 

detta var mycket enkelt. De lokala civila ämbetsmännens kännedom om de 

lokala förhållandena var viktiga och dessutom saknades dugliga officerare med 

den kompetens som krävdes. 
I huvudsak gick krigsmaktens olika företrädare via landshövdingen som i sin 

tur gav order nedåt i förvaltningshiearkin. Många gånger betydde detta att 
samma order vidarebefordrades till kronofogdarna inom samma län och sedan 

vidare ner till länsmännen och inte minst till prästerna som verkställde uppläs

ningen för allmogen i kyrkorna. Order från arméns befälhavare via landshöv

dingen nådde på så sätt den enskilde hemmansägaren om omständigheterna var 

gynsamma på några dagar, men det kunde lika väl ta mer än en vecka. Det före
kom dock avsteg från principen att de militära önskemålen gick via landshöv
dingen. Under kriget blev det tidvis mycket svårt för landshövdingen att 

verkställa alla order som kom från armén på grund av de dåliga kommunikatio
nerna, årstiderna eller det faktum att frontlinjen flyttade sig. Periodvis kom av 

denna anledning kronofogdarna, och i vissa extrema fall även enskilda länsmän, 
att direkt motta order från krigsmakten. I det vidsträckta och svåradministrerade 

Västerbottens län gavs redan i maj 1808 vice landshövdingen och kronofogden i 
Torneå Per Adolph Ekorn ansvar för upphandling av förnödenheter och de mili

tära transporterna i den norra delen av länet. Ekorn kom på så sätt att direkt 

kommunicera med krigskommissariatet och krigsdepartementet.13 

Kronofogdarna spelade under hela kriget en synnerligen avgörande och själv

ständig roll i underhållssystemet. Det var kronofogdarna som hade ansvaret för 
både transporterna och dessutom, i de allra flesta fall, för ett eller flera magasin 
inom sina respektive fögderier. De utgjorde även länken mellan stad och lands

bygd. Till detta kan läggas att kronofogdarna dessutom tillsammans med härads

skrivarna satt på underlag, mantalslängder och så vidare, för att kunna utföra 
utskrivningar. Denna kombination av transport- och magasinsansvar gör dem de 

facto till de viktigaste aktörerna i underhållssystemet. 

13. Stormyr, s. 336. 
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Länsmännen var tillsammans med skjutsrättarna, eller fjärdingsmännen som 
de också kallades, den sista länken i underhållsförvaltningens kedja. De kom 

under kriget att framförallt användas för att på kronofogdens order uppbåda 
skjutshästar och i andra hand för utskrivningen eller upphandlingen av förnö

denheter. Särskilt verkställandet av skjutsen blev alltmer betungande desto längre 

kriget led. En annan uppgift som blev mycket viktig och som låg på länsmännen 

att lösa var uppbyggandet av broar som den svenska och ryska arméerna i olika 

omgångar brände ner. På samma sätt låg det på länsmännen att hålla vägarna 
öppna under vintern och i övrigt hålla dem i gott skick. Länsmännen fick på så 
sätt en viktig ställning som ansvariga för kommunikationerna. 

De civila ämbetsmännen gjordes i många fall helt till en del av den militära 
underhållsorganisationen. Gränsen mellan civilt och militärt suddades ut. 

Landshövdingen i Västernorrlands län, Carl von Nieroth, är kanske det mest 

tydliga exemplet på samverkan mellan civil- och militärförvaltning. Han utsågs 
till chef, eller generalintendent, för Norra arméns generalkrigskommissariat i 
september 1808.^ Ekorns ställning som ansvarig för arméns transporter och 
leveranser av förnödenheter i den norra delen av Västerbottens län har redan 

nämnts, men är ännu ett exempel på hur civila ämbetsmän gavs viktiga formella 
uppdrag som representanter för den militära underhållstjänsten. Ibland togs 
lokalförvaltningens ämbetsmän helt i anspråk utan formell reglering. I maj 1808 

meddelade hade till exempel Klingspor att han hade använt sig av kronofogden 

Bergbom i Salo härad vid armén och att han hoppades att landshövdingen inte 
skulle ge den berörde kronofogden något ovett för att inte ha skött sina övriga 

sysslor. ^ Militär och civil förvaltning blandades på détta sätt vid flera tillfällen. 

Vid det finska krigskommissariatet återfinns under fälttåget ett antal civila 
ämbetsmän bland krigskommissariatets personal. I september 1808 fanns vid 

krigskommissariatet häradshövdingen C. A. Gripenberg, vice häradshövdingen 

J. Krook, vice häradshövdingen B. Hollsti och häradsbokhållaren E Basilier.16 

14. RA, Krigsexpeditionen, Bla: 139 Registratur: Förordnande för Nieroth att vara generalinten
dent vid Norra krigskommissariatet, Stockholm den 13/9 1808. 

15. ULA. Länsstyrelsen, Ea4: 28 Inkomna handlingar 1808: Klingspor till länsstyrelsen, Brahestad 
den 6/5 1808. 

16. Generalstaben V, bilaga 33. Länsmän inkallades för tjänstgöring redan i februari KrA. Krigs
handlingar 1808-09, y°l 72' Order, Helsingfors den 3/2 1808. 
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Den grundläggande principen för den ryska ockupationsadministrationen var 

att låta allt så snabbt som möjligt återgå till det vanliga. I de södra delarna av 
Finland gjordes kortvariga försök med en ockupationsförvaltning, men snabbt 

gav man den svenska civilförvaltningen sina gamla uppgifter.1^ En ny överhet 

tog med andra ord över utan förändringar i förvaltningens organisation. Däre
mot byttes olika befattningshavare ut, och andra lämnade självmant sina poster, 
hellre än att arbeta åt en ny överhet. Det är betydelsefullt att kunna konstatera 

att civilförvaltningen stannade kvar i Finland 1808 och inte flydde som under 

stora ofreden. Detta förenklade betydligt den ryska arméns underhåll, men även 
pacificeringen av den finska befolkningen. Lagar och instruktioner behölls som 

under den svenska regimen. Den enda verkligt stora skillnaden var att lokalför

valtningen svarade inför Buxhoevden och sedan inför generalguvernören — inte 
den svenske monarken. 

Ockupationsförvaltningen i Västerbotten hade däremot ett större inslag av 

direkt kontroll och rena administrativa förändringar. Detta berodde på att rys

sarna inte hade några intentioner att behålla länet utan endast skapa förutsätt
ningar för en effektiv kontroll under en kortare tid. Det är även möjligt att det 
svåra underhållsläget i Västerbotten 1809 krävde en större kontroll. Efter kapitu

lationen vid Kalix hade vice landshövdingen Ekorn fått i uppdrag av Kungl. 

Maj:t genom en skrivelse den 13 april att företräda invånarna och försöka upp

rätthålla lugn och ordning även under den ryska ockupationen. Dessutom hade 

han den 27 maj förordnats att i norra delen av länet se till att kronoskjutsen 
fungerade. Det fanns alltså instruktioner för hur den svenska förvaltningen i den 

norra delen av länet skulle agera då ryssarna anlände. Kanske detta motverkade 

att ämbetsmännen flydde undan den ryska armén, utan i stället stannade och 
fortsatte att sköta sina uppgifter och verka för lag och ordning.18 

Ryssarnas regim ordnades efter den avslutade erövringen av länet i månads
skiftet maj-juni på så sätt att de lokala ämbetsmännen och den övriga kronobe
tjäningen stannade och fortsatte att sköta sina uppgifter. Den planerade 
delningen av Västerbottens län, som varit på förslag före kriget, genomfördes nu 

av Kamenskij med Pehr Adam Stromberg som ansvarig för båda länens civila 
styrelse. Ekorn fick fortsätta att ansvara för de två norra fögderierna. Två ryska 

17. von Bonsdorff 1929, s io8f. 

18. RA. Landshövdingarnas skrivelser till K:M, Västerbotten vol 24, Stromberg Umeå den 24/8 

1809; Se även Stormyr, s. 270-71. 
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kommendanter insattes: en över de första och andra fögderier och en över de 

tredje och fjärde fögderier. Dessa hade till uppgift att tillse att ordningen upp
rätthölls och att utskrivningarna av förnödenheter fungerade. Till sin hjälp hade 

dessa fyra officerare - en i varje fögderi. Vidare skulle det finnas rysk trupp att 

tillgå i alla fögderierna om oroligheter uppstod.1^ Ryska underofficerare insattes 
dessutom i varje socken för att kontrollera verksamheten.20 

Den lokala civilförvaltningens präktiska arbete 

under krigsåren 1808-09 

Vasa län 

I den norra delen av Vasa län finns bara säkra uppgifter om lokalförvaltningens 
arbete från länsman Israel Grotelins länsmansdistrikt i Lochteå. Övriga läns

mäns, och även kronofogdens, verksamhet i Korsholrjns norra fögderi har lämnat 
inga eller sporadiska spår efter sig. De av Grotelin mottagna order under februari 
och mars 1808 vittnar om mobiliseringen och transporten av trupp och materiel 

först söderut och sedan, före mars månads utgång, åter norrut mot Uleåborg. 

Bland annat framgår av en order den 26 mars 1808 att alla skjutshästar i det norra 
fögderiet skulle vara beredda att skjutsa ända till Uleåborg, och om det krävdes, 
ännu längre norrut.21 

Kronofogden i Korsholms mellersta fögderi Carl Basilier mottog den 5 febru
ari order om att inställa sig på landskontoret med en inventering av kronomaga

sinet i Nykarleby. Detta blev början på två månaders arbete med att skaffa fram 

spannmål och foder till svenska arméns manskap och hästar. I arbetsuppgifterna 
ingick också att ordna transporter och organisera brödbakning. I Nykarleby och 
Gamlakarleby skulle magasin anläggas och till detta andamål beordrades krono

19.Stormyr, s. 278-79. 
20. HLA. Kronofogdearkiv, Kronofogden i Skellefteå fögderi, Eia: 9 Inkomna brev 1809—10: Från 
Stromberg den 1/8 och 9/8 1809. 
21. YLA. Länsmansarkiven, Lochteå länsmansdistrikt, Ea: 3 Ankommande handlingar 1807-1808. 
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fogden att utlämna spannmål ur kronobodarna till målning av mjöl och bakning 

av bröd. I slutet av mars kom brev från landshövdingen med order om att det var 

kronofogdens och länsmännens ansvar att magasinen i Nykarleby räddades 

undan ryssarna.22 

Till kronofogden Matts Hellman i Korsholms södra fögderi ingick för första 

gången order om kronotransporter, avseende förflyttning av Pyhäjoki och Loch-
teå kompani, den 15 februari 1808. I det södra fögderiet dominerades arbetet av 

de militära transporterna. Hela mars månad mottog kronofogden en strid ström 

av order som gällde förflyttningar av förnödenheter, materiel och soldater. Den 
brådstörtade reträtten under slutet av mars månad gav fögderiets ämbetsmän och 
tjänstemän mycket att göra. Stora mängder förnödenheter skulle räddas undan 

den avancerande ryska armén samtidigt som svenska soldater skulle transporteras 
norrut. Varje order från landshövdingen resulterade via kronofogden i order till 

länsmännen. För mars månad finns 15 inkommande order och 28 utgående order 

angående transporter bevarade, vilka vittnar om en omfattande aktivitet när det 

gäller skjuts i Hellmans fögderi under denna första krigsmånad.23 

Ryssarnas ankomst till länet förändrade inte lokalförvaltningens arbete. Däre

mot förefaller kraven på transporter ha minskat även om det fortfarande hand

lade om stora förflyttningar av manskap och proviant i riktning norrut. Den 

ryska ankomsten innebar även nya utskrivningar av förnödenheter. En synnerli
gen ovälkommen uppgift blev att organisera tro- och huldhetsedens svärande. 

Order om detta ankom under början av maj 1808 till landshövdingarna.24 En 
annan del av ockupationspolitiken var att samla in vapen från allmogen och se 

till att alla fartyg och större båtar avlägsnade sina master för att omöjliggöra resor 

till den svenska sidan. I början av juni 1808 utgick åtminstone i Södra fögderiet 

order om att de skador som bönderna hade lidit på grund av ryska soldater skulle 

antecknas för att bönderna skulle kunna fa ersättning.2^ 

22. VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 Inkomna handlingar från läns
styrelsen 1807-1809: Från Wanberg den 
23.VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms södra fögderi, Ea: 3 Ankommande handlingar 1807-1808 

och Da: 2 Brevkoncept 1807—1809; Länsmansarkiven, Närpes länsmansdistrikt, Eab: 1 Ankom
mande handlingar 1803-1816. 

24. Villstrand 1999, s.294. Order om att biträda vid trohetens svärjande utgick till exempel till 
Matts Hellman i det södra fögderiet den 20/5 1808. SeVLA. Kronofogdearkiven, Korsholms södra 
fögderi, Ea: 3 Inkomna handlingar 1807-1808: Från Wanberg den 20/5 1808. 
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När kriget vände under våren 1808 och den svenska motoffensiven kom igång 
på allvar drogs lokalförvaltningen i Vasa län åter in i de svenska krigsansträng

ningarna efter den tillfälliga ryska ockupationen. Svenska trupper återkom till 
länet i början på juni 1808 - den 17 juni återtogs Gamlakarleby. Ett skifte på pos

ten som landshövding skedde i samband med de svenska truppernas återkomst 

till länet: Magnus Wanberg avsattes och byttes ut mot N. Fr. von Schoultz. Peri
oden under svensk kontroll blev inte längre än lite drygt tre månader. 

Uppgifterna är knapphändiga när det gäller lokalförvaltningens arbete i de 
norra och mellersta fögderierna, men ger åtminstone kunskaper om att transpor
ter och utskrivning av smör i Lohteå länsmansdistrikt.26 Lokalförvaltningen i 

Mellersta fögderiet beordras under augusti 1808 att genomföra transporter av för

nödenheter. Dessutom togs förnödenheter in sjövägen vid Nykarleby, vilka 
skulle föras vidare söderut. Transporter av närmare 48 ton bröd till armén i Lap

potrakten nämns i en order från den 16 augusti. Till samma stads hamn skulle 

förnödenheter i samband med den svenska reträtten lägras på fartyg för att hållas 

"ambulanta". Denna order utfärdas den 12 september - två dagar före slaget vid 
Oravais.2'7 

Lokalförvaltningen i det södra fögderiet arbetade under juli och augusti 1808 

omväxlande med transporter och framförallt med målning av mjöl till brödbak-
ning vid de lokala kvarnarna. Bland annat reparerades vasahandlande Falanders 
kvarnar för att kunna användas för den svenska arméns behov. En del transpor

ter avsåg spannmål som kommit in till hamnen i Vasa från Sverige. Viss utskriv
ning av förnödenheter genomfördes också i fögderiet under denna period. I 

slutet av augusti rapporterades om arméns proviantbrist och om böndernas tred-
skande vid en transport från Vasa till Lappfjärd.28 

25. Order om vapnens inlämnande HFF I, s. 140. Masterna på fartygen se HFF I, s. 136 och bland 
annat VLA Kronofogdearkiven, Korsholms södra fögderi, Ea: 3 Inkomna handlingar 1807—1808: 

Fran Wanberg den 6/6 1808 och Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 Inkomna handlingar från 
länsstyrelsen 1807-1809: Från Wanberg den 5/61808. Angående böndernas skador VLA. Länsman
sarkiven, Lohteå länsmansdistrikt, Ea: 3 Ankommande brev 1800,1803-05,1807-1808: Från krono
fogden Holm den 1016 1808. 

26.VLA. Länsmansarkiven, Lochteå länsmansdistrikt, Ae:3 Ankommande handlingar 1807-1808. 

27. VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 Ankommande handlingar 

1807—1809 och Eab: 5 Ankommande handlingar 1807-1815. 

28.VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms södra fögderi, Ea: 3 Ankommande handlingar 1807—1808 

och Länsmansarkiven, Närpes länsmansdistrikt, Eaa: 1 Ankommande handlingar 1806-1811. 
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Karta 4: Läns- och fögderiindelning i 
norra Sverige och Finland 1808-09 

Tredj c fögderiet 

ärdc fbgderiet | 

/ 

Västerbottens län 
/ 

Kemi härad 

Uleåborgs län 

Andra fbgderiet 

• 

Cajana härad 

V Förs ta fbgderiet 

Korsholms norra 

Korsholms östra 

I fögder 

Korsholms mellersta Korsholms södra 

— ~ — länsgräns 
fögderigräns 

I början av september tvingades åter den svenska armén att retirera och rys

sarna återkom till länet — denna gång för att stanna. Vid den svenska arméns 
andra reträtt hösten 1808 följde kronofogden Holm med norrut.29 Detsamma 
gällde landshövdingen von Schoultz som från Uleåborg rapporterade och gav 
order under november. Bland annat var han inblandad i utskrivningar av spann-

1A 
mål och furage samt de besvärliga transporterna. 

29. VLA. Länsmansarkiven, Gamlakarleby länsmansdistrikt, Ea: 1 Ankommande handlingar 1808— 

1810. 

30.KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 420: Schoultz till finska generalkrigskommissariatet den 26/ 

10, 30/10, 4/11, II/H, 12/11, och 14/111808. 
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Ryssarnas återkomst till Vasa län förändrade i administrativt hänseende inte 
sa mycket för den lokala civilförvaltningen. Det bevarade källmaterialet är 

knapphändigt. Fortfarande handlade det om skjuts och utskrivningar av förnö
denheter, men nu för den ryska armén. 31 

Uleåborgs län 

De delar av Uleåborgs län som låg norr om residensstaden, i huvudsak Kemi 

härad och de norra delarna av Uleå härad, kom inte att besättas av ryssarna för
rän efter den slutgiltiga svenska reträtten ut ur Finland i november 1808. De för

sta leveranserna till ryssarna i Kemi härad genomfördes först i slutet av december 

1808 i Rovaniemi. Order om tro- och huldhetsedens svärjande utgick till läns
männen Tornberg och Planting den 8 respektive 9 januari 1809.32 

Lokalförvaltningens arbete dominerades under krigets inledning i dessa delar 

länet av transporter och insamling av förnödenheter till förråden i Uleåborg. 
Transporter till Västerbotten av salpeter och från Västerbotten av militär mate

riel som ammunition och vapen genomfördes under denna period.33 Utskriv
ning av förnödenheter fortgick hela tiden, men inte utan problem. 
Landshövdinge Lange rapporterade i början av april 1808 om problemen.34 I 

mitten på april fanns en stark fruktan för att Uleåborg skulle falla i ryssarnas 

händer. Faktum är att order om att flytta stadens magasin norrut utgick till kro

nofogden i Kemi härad.3^ Detta blev dock aldrig allvar eftersom läget snabbt sta
biliserades. Ett stort arbete krävdes vid samma tid för att hålla vägnätet i 

någorlunda skick. Detta arbete innefattade organisation av snöskottning och 

reparation av vägar och broar - det senare särskilt efter vårfloden. Broar och fär

31. En bild av arbetet under rysk ockupation från och med hösten 1808 se VLA. Kronofogdearkiv, 
Korsholms södra fögderi, Da: 2 Brevkoncept 1807—21. 

32. ULA. Kronofogdearkiv, Kemi häradskronofogde, El: 5 Brevkoncept 1807-11: Kronofogden till 
länsman Tornberg den 30/121808 och 8/11809 samt länsman Planting den 9/11809. 

33.ULA Kronofogdearkiv, Uleå häradskronofogde, BI: 21—23 Inkpmmande brev. I Kemi härads-
kronofogdes arkiv har bara salpetertransporterna gett avtryck i källmaterialet. Däremot är uppgif
terna mer omfattande i Uleå häradskronofogdes arkiv. Transporterna måste av naturliga skäl även 
ha engagerat lokalförvaltningen i Kemi härad. 
34.KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°14*5: Lange till finska generalkrigskommissariatet den 3/4 
1808. 

35.1 en skrivelse från landshövdingen den 25/3 beordras inte mindre än 1000 hästar i beredskap 
fran fbgderiet tillsammans med lika många från Torneå för att om det krävs rädda förråden norrut. 
ULA. Kronofogdearkiv, Kemi häradskronofogde, BI: 33-34 Inkommande handlingar 1808-1809. 
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jor måste samtidigt rustas upp så att de klarade arméns tunga materiel — artilleri 
och ammunitionsvagnar. Utskrivning av förnödenheter och brödbakning syssel

satte också lokalförvaltningen i Kemi härad. Det är uppenbart att lokalförvalt
ningen i denna norra del av länet sattes under starkt tryck. Undantaget är om 

möjligt sommarmånaderna juli och augusti 1808 som framstår som mindre 

intensiva.36 

Inom Uleå härad sammansmälte kustvägen och landsvägen från Savolax. 

Lokalförvaltningen i häradet kom därför att engageras i transporter som gällde 

både huvudarméns operationer söderut längs kustvägen och understöd av de 
mindre styrkor som rörde sig i Savolax. Av det begränsade källmaterial som finns 
bevarat framgår trots allt att det var transporterna som tog den största delen av 

lokalförvaltningens uppmärksamhet. Fögderiförvaltningen i Uleå härad drogs 

bland annat in i de ovan nämnda transporterna från Västerbotten. Häradets läge 

mitt i en vägknut resulterade tydligt i ett dubbelt arbete med transporter söderut 

och österut. Utskrivningar av bland annat färskt kött i början av maj och senare i 

juni av spannmål sysselsatte också kronobetjäningen.^ 
Arbetet i den södra delen av länet inleddes redan i början av februari. Att 

döma av en skrivelse från landshövdingen till kronofogden i Salo härad uppma

nades kronofogden Gabriel Bergbom vid denna tid att ge armén all handräck
ning som var möjlig. Alla kronomedel i fögderiet skulle övertas av 

krigskommissariatet.38 Det var i ett fältmagasin i Brahestad som förnödenhe

terna skulle samlas. Bönderna uppmanades att slakta en del av sina kreatur och 
leverera köttet saltat till magasinet för att rädda det undan ryssarna. Även 

levande boskap och hö och halm köptes upp kontant för att inte falla i ryssarnas 

händer. Den 26 mars 1808 beordrades kronofogden att organisera transporter för 

att flytta Brahestads faltmagasin till Uleåborg. Förvaltningspersonalen drogs 
även in i övriga transporter av materiel och soldater norrut undan den ryska 
offensiven under senare delen av mars. Under april förekom direkta strider inom 
fögderiet längs kustvägen bland annat vid Pyhäjoki och Siikajoki och inte minst 
slaget vid Revolaks den 27 april 1808. I början av maj vände återigen riktningen 

på transporterna. Förnödenheter skulle nu förflyttas från Uleåborg söderut till 

Brahestad igen för att understödja den svenska motoffensiven. Order om att 

36. ibid, Inkommande handlingar 1808-1809 och El: 5 Brevkoncept 1807-11. 
37.ULA. Kronofogdearkiv, Uleå häradskronofogde, BI: 21-23 Inkommande brev. 
38. ULA. Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, BI: 41-43 Inkommande handlingar 1808: 

Landshövdingens brev den 8/21808. 
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vägar och broar skall repareras nådde kronofogden vid flera tillfällen mellan mit

ten av maj och början av juni. Över Siikajoki ström skulle en ny bro anläggas 
enligt order av ingen mindre än Klingspor.^ Senare under augusti beordras att 
en väg skall iordningställas mellan Brahestad och Frantzila.40 

Siikajoki länsmansdistrikt genomkorsades av de två betydelsefulla vägarna — 

kustvägen och landsvägen sydöst mot Savolax - sqm sammanstrålade i Uleå 
härad. Detta innebar på samma sätt som för lokalförvaltningen i Uleå härad 

dubbla skjutsriktningar. Särskilt problematiskt blev det att få transporterna längs 

Savolaxvägen vid Pulkkila och Frantzila att fungera både under sommaren men 
även senare under hösten.41 

Väl under rysk överhöghet handlade arbetet under första månaderna 1809 om 
den ryska Uleåborgskårens underhåll. Utskrivning och upphandling för ryssar
nas behov inleddes omedelbart.42 Skjutsuttagen för att klara transporterna av 
proviant fran de södra delarna av Finland till Torneå för den ryska kårens under
hall i Västerbotten innebar stora ansträngningar för lokalförvaltningen.4^ Även 

reparationer av broar som bränts av den retirerande svenska armén hörde till 
lokalförvaltningen sysslor. I Salo härad hade inte mindre än 11 broar bränts.44 

Från Salo härad finns flera exempel på en tilltagande utmattning hos både lokal
förvaltningens tjänstemän och bondebefolkningen. I länsmännens brev går det 

39.ibid, BI: 44-45 Inkommande handlingar 1808: Från Klingspor den 29/5 1808 om bro över Sii
kajoki ström. 

40. ibid: Kungörelse den 29/61808 och order den 23/7 1808. Intressant är också att lokalförvalt
ningen under juni fick order om att ett lantvärn skall utskrivas, och senare mot slutet av juli, att 
dessa lantvärnsmän skall överföras till Finska armén. Detta skulle kunna tyda på att lantvärnet 
kom att utgöra en reserv till fältarmén och inte utbildas i egna självständiga kompanier eller batal
joner som i den svenska rikshalvan. I enlighet med en allmän kungörelse författad av landshöv
dingen Schoultz den 18/10 1808 ( i samma volym) skulle lantvärnssoldaterna endast användas 
lokalt, men om de själva önskade skulle de fa kvarstå vid armén under hela kriget och för det fa 
värvningspengar. 
41.ibid: Skrivelse från Klingspor den 2/6,11/6 och II/II 1808. 

42. Bland annat ULA Kronofogdearkiv, Kemi härads kronofogde; El: 5 1807—11: Brevkoncept: 
Skrivelser den 10/11809 och till länsman Tornberg, till Planting den 18/11809; Salo häradskrono
fogde, BI: 46-47 Inkommande handlingar 1809: Skrivelser den 10/1 och kungörelse den 30/3. 

43. Mest tydligt i ULA Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, BI: 46-47 Inkommande hand
lingar 1809. 

44. ULA. Länsstyrelsen, Ea4: 29 Ankommande brev 1809: Skrivelse från Lars Uhlbrandt 2:e ingen
jör i Uleåborgs län, den 10/21809. 
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att avläsa en tydlig uppgivenhet inför order som de uppfattade som omöjliga att 

verkställa. Länsmännen rapporterar om hur bönderna inte längre kunde utföra 

alla skjutsningar. Dessutom hur de själva hotades av våld både från ryska armén 

och bondebefolkningen.4^ 

Västerbottens län 

Västerbottens regemente mobiliserades redan i februari och under mars 1808 
sändes en av bataljonerna till Finland och den andra insattes i försvaret mot 
Norge. Arbetet med mobilisering och förflyttning av bataljonerna inledde den 

västerbottniska lokalförvaltningens arbete i krigets tjänst på våren 1808. 

Den norra delen av länet drogs direkt in i krigsansträngningarna på grund av 
den geografiska närheten till Finland. Kronofogden Johan Dyhr i Torneå fög
deri, eller Västerbottens fjärde fögderi, mottog order från både landshövdingen 

Stromberg i Umeå, landshövdingen Lange i Uleåborg, vice landshövdingen 

Ekorn och generalkrigskommissariatets utsände Klingstedt. Arbetet dominerades 
under våren av transporter och utskrivningar av förnödenheter. Transporterna 

gick österut via Torneå till Finska armén. I slutet av månaden inkom order om 

ett mycket stort antal hästar för att om det blev nödvändigt rädda förråden i Ule
åborg undan ryssarna. Under april och maj fortsatte transporterna österut av för

nödenheter och förstärkningar. I mitten av maj 1808 förefaller stora delar av de 

befintliga hästarna inom den norra delen av länet ha använts för transporter av 

förnödenheter från Torneå till Brahestad. I dessa transporter måste den väster
bottniska kronobetjäningen ha tagit aktiv del och det är sannolikt att en och 

annan av länets ämbetsmän eller tjänstemän följde dessa transporter till Öster
botten. Utskrivningen och upphandlingen av förnödenheter upptog också en 

stor del av lokalförvaltningens uppmärksamhet. Den 20 april fick Dyhr order 

om att ett fältmagasin skulle anläggas i Torneå. I mitten av maj beordrade Kling
stedt utskrivningar omfattande 17 ton salt kött och 21 ton färskt kött. Senare 
under månaden återkom Klingstedt med utskrivning av en rad olika varor som 

skulle levereras till närmsta hamn för sjötransport till armèni 

45. ULA. Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, BIII:8 Inkommande handlingar, länsmännens 
brev 1809. 
46. HLA. Kronofogdearkiv, Kronofogden i Torneå fögderi, El: 20 Inkommande skrivelser 1808— 
09: Från Klingstedt Torneå den 12/5 1808 och den 27/5 1808.1 den senare skrivelsen anges leveran
ser av spannmål, brännvin, smör, torr och salt fisk, torrt och salt kött, salt fläsk samt hö och halm. 
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Sommarmånaderna juni, juli och augusti fördes kriget i de södra delarna av 
Österbotten på behörigt avstånd från länet. Trycket på lokalförvaltningen fort

satte trots detta under sommaren. Arbetet kretsade kring utskrivningar och upp
handling av förnödenheter till Finska armén och till Bergenstråhles 

expeditionsstyrka som skulle landstiga vid Vasa.47 Transporterna fortsatte på 

samma sätt som tidigare. Bland annat organiserades sjötransporter av hö med 
större båtar från Torneå till Finska armén och fortsatt utskrivning och upphand
ling. 

Uppgifterna från Första och Tredje fögderiet är knapphändiga. Då är det 
lättare att skaffa kunskaper om lokalförvaltningens arbete i Andra fögderiet. 

Under april och maj 1808 sysselsattes lokalförvaltningen med att iordningställa 
vägarna, ordna transporter och göra utskrivningar. Bland annat genomfördes en 

stor mängd fångtransporter genom länet söderut. Vid dessa transporter krävdes 

att hästar från de södra delarna av länet tog en stor del av bördan, eftersom de 

norra fögderiernas möjligheter att bidra var begränsad på grund av transporterna 
in i Finland till Brahestad. I slutet av juni arbetade fögderiförvaltningen med att 
samla proviant till ett förråd i Umeå avsett för Bergenstråhles expeditionskår. 

Hösten 1808 drogs lokalförvaltningen i Västerbotten in i arbetet att stödja 
Finska arméns reträtt ut ur Finland. Perioden november 1808 till mars 1809 
dominerades helt av transportproblematiken. Transporterna skulle organiseras i 

framförallt tre riktningar. Först gällde det manskap och förnödenheter från Fin

land under Finska arméns reträtt till Västerbotten. Hästar och fordon från de 
norra fögderierna beordrades ända till Uleåborg för att rädda förråden under 

november 1808. Sedan vidtog transporter av trupper söderut vilket skedde i två 

omgångar: i december 1808 - då flera av de svenska regementena hemförlovades 
till sina rotar — och i februari månad 1809. Slutligen organiserades stora proviant

transporter söderifrån till trupperna kring Torneå och senare även till Piteå och 

Luleå. Den 14 november beordras Stromberg att om sjötransporterna från Här
nösand till Uleåborg fastnade i isen skulle de omlastas till landtransporter. Civil
förvaltningen hade också annat att sköta. Tidigt i november fick man order om 

47.KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°14 :̂ Stromberg till generalkrigskommissariatet Umeå den 1/ 
71808. 
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att flytta ryska fångar till Piteå eller Luleå. Den 12 mars 1809 utgick en skrivelse 

till Stromberg och Ekorn att det lantvärn som man arbetat så hårt med att sätta 

upp och utrusta nu skulle upplösas. Till civilförvaltningens göromål hörde också 

utackorderingen av arméns hästar till allmogen.48 

De södra delarna av länet påverkades under hösten av ankomsten av sårade 
och sjuka svenska och ryska soldater till Umeå sjövägen från Finland. Ett flertal 

order rör leveranser och transporter av förnödenheter söderut till Umeå, men 

också inkvartering av denna stora mängd soldater. Finska arméns reträtt fick på 
detta sätt indirekta återverkningar i Västerbottens södra delar under hösten 1808. 
Vid samma tid beordras också utskrivningar och leveranser av förnödenheter. 

Tonen i de order som ankom från landshövdingen Stromberg hade vid det här 

laget skärpts, vilket tyder på att situationen hade blivit mer ansträngd.49 Kron-

fogden i Andra fögderiet mottog regelbundet med några dagars mellanrum order 

om transporter från Stromberg under januari och fram till mitten av februari 

1809. Under de första veckorna i mars fortsatte transporterna, men upphörde 
efter mitten av mars på grund av Gripenbergs kapitulation vid Kalix. I början på 
april kom order om att bistå Klingstedt med att rädda förråden i Bygdeå, 

Lövånger, Burträsk och Ratan undan ryssarna. 
Efter ryssarnas anfall mot det egentliga Sverige kom civilförvaltningen i Väs

terbotten att dras in i olika förberedelser för att möta det ryska anfallet - eller 

snarare förbereda en snabb reträtt för att undvika ett totalt militärt nederlag. 

Transporterna utgjorde fortfarande den stora uppgiften för civilförvaltningen 
även under denna period, men ärenden som rörde uttag av förnödenheter före

kommer mer frekvent än tidigare och tyder på en ökad arbetsbörda inom detta 

område. Viktigt att komma ihåg är att detta förhållande i första hand gäller för 

den södra länsdelen, eftersom norra Västerbotten snabbt kom under rysk ocku

pation. En av de första uppgifterna blev att så snabbt som möjligt transportera 

artillerimaterielen som samlats i Luleå Gammelstad söderut. Order om detta 
mottog landshövdingen den 22 mars 1809. Tre dagar senare drogs dock samma 

48. ibid, vol 121: Till Strömberg, Ekorn och chefen för Västerbottens regemente den 12/3 1809; vol 
122: Till Ekorn från af Klercker den 21/11; vol 137 Från Stromberg till Cronstedt Umeå den 2/2 

1809. 
49.HLA. Kronofogden i Skellefteå fögderi, Eia: 8b Inkommande brev 1808: Angående fång
transporter från Uleåborg skrivelse från Stromberg den 16/5 1808; Angående transporter av förnö
denheter till Umeå, skrivelse från Strömberg den 14/9; Angående leveranser till Umeå för att lagra 
förnödenheter till Bergentråhles expeditionsstyrka från Stromberg den 25/5 och 23161808. 
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artilleritransporter in på Strombergs och krigskommissariatets förslag till förmån 

för provianttransporterna som man såg sig tvungna att prioritera. Länsstyrelsen 
fick också i uppgift att skaffa fram bondhästar för att sätta ett artilleribatteri i 
funktion, vilket visade sig lättare sagt än gjort då "vanliga" icke specialtränade 
hästar är skotträdda och därmed obrukbara som artillerihästar.50 

Hela Västerbotten var ockuperat i och med ryssarnas ankomst till Umeå i 

månadsskiftet maj-juni. Successivt drogs länets lokalförvaltning in i arbetet att 

försörja den ryska ockupationskåren. Inledningsvis gick transporterna norrut 
från Luleå och Piteå med de svenska magasinen till den ryska kåren som ännu 
stod kvar i de allra nordligaste delarna av länet. Så småningom förflyttade sig den 

ryska kåren söderut till Umeå. Genom att administrera upphandling av de för

nödenheter som fanns och ordna transporter till de förnödenheter som kom från 

Finland, via Torneå, fortsatte lokalförvaltningens arbete under ockupationsti
den.51 

Ockupationen fick ett abrupt slut, åtminstone för de södra delarna av länet, 

efter slaget vid Sävar den 19 augusti 1809. De svenska truppernas återkomst till 
länet kom att betyda nya uppdrag för civilförvaltningen. Kriget var på intet sätt 
avslutat för civilförvaltningens del efter ryssarnas reträtt. Dessutom kvarstod 

ryska trupper i de norra delarna av länet — de sista ryska förbanden korsade den 
nya gränsen vid Torneå den 11 september 1809. 

Den samlade bilden av civilförvaltningens praktiska arbete 1808—op 

Lokalförvaltningen påverkades i olika omfattning av de svenska krigsansträng

ningarna och den ryska ockupationen. Skjutsen, utskrivningarna av förnödenhe
ter och olika arbetsuppgifter i samband med brödbakning återfinns generellt i 
lokalförvaltningens arbete. Detta gäller även arbetet med vägar och broar. Skjut

sen utgjorde det mest frekventa inslaget i korrespondensen till och från lokalför

50. KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°1Till landshövdingen i Umeå från af Klercker den 22/3, 
25/3, 26/3 och den 7/41809. 

51. Bland annat beordrades att 200 hästar i varje socken skulle vaira beredda att framforsla förnö
denheter till Umeå. HLA. Kronofogden i Skellefteå fögderi, Eia:9 Inkomna brev 1809—10: Från 
Stromberg den 13/8 1809. 

214 



KAPITEL 6 • DEN LOKALA CIVILFÖRVALTNINGEN I KRIGETS TJÄNST 

valtningen, men även inom förvaltningen i de tre länen. Med avseende på 

skjutsen förefaller Salo härad i Uleåborgs län tillsammans med Uleå härad i 

samma län ha haft en särskilt utsatt position. I dessa häraden sammanstrålade 

nämligen kustvägen och den österut gående vägen till Savolax. 

Lokalförvaltningens arbete under 1808-09 påverkades i huvudsak av två fak

torer: dels de yttre omständigheterna och krigsområdets karaktär, dels relationer 

till militären och allmogen. I genomgången ovan skymtade många av lokalför
valtningens problem under krigsåren. De yttre omständigheterna, som redan 

behandlats i tidigare kapitel, påverkade lokalförvaltningens arbete på olika sätt. 
De geografiska avstånden, kommunikationerna och årstiden försvårade adminis

trationen - särskilt om det skulle gå snabbt. Bland annat rapporterade kronofog
den i Kemi härad att bönderna bodde mycket avlägset i vissa delar av häradet 

och endast kunde ta sig fram till fots genom skogen.^2 Årstidsväxlingarna satte 

vid många tillfällen helt stopp för lokalförvaltningens arbete. Stromberg beskrev 

problemen i Västerbotten våren 1809 i samband med försöken att få fram skjuts

hästar, vilket var omöjligt 

...då flera Byar i socknen hafva det läge, att sedan Åar och bäckar börjat 
strömma, ingen utväg gifves att kunna båda de skjutsande, fast mindre att 
framskaffa hästar ne... 

Avstånden var många gånger mycket stora och försenade verkställandet av order. 

Kronobetjäningen måste vid upprepade tillfällen resa omkring personligen för 

att uppmana allmogen att inställa sig för skjuts eller leverera förnödenheter. En 
betydelsefull faktor, som inte är lika självklar, var postgången. Osäkerheten och 

förseningarna i ordergivningen störde underhållet. Ordern kom ofta för sent. 
Den kronofogde som skulle verkställa utskrivning av hundratals skjutshästar 
kunde få order bara några dagar i förväg, vilket var orimligt. Det hände till och 
med att order om skjuts anlände samma dag som transporten skulle utföras. Det 

säger sig självt att det var omöjligt för lokalförvaltningen att lyckas med sin upp

gift under sådana omständigheter.^ 

52. ULA. Kronofogdearkiv, Kemi häradskronofogde, El: 5 Brevkoncept 1807-11: Rapport till 
landshövdingen den 28/9 1808. 
53. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1137'- Från Stromberg till Cronstedt Umeå den 26/41809. 
Bland annat ULA. Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, Bli: 7 Inkommande handlingar 
1807-08: Skrivelse från länsman Palov Pulkkila den 8/6 1808. 
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Orealistiska krav från den svenska och ryska armén var också orsak till stora 

problem för lokalförvaltningen. Det gick helt enkelt inte att verkställa alla order 

om skjutsuttag, leveranser av förnödenheter på grund av tidsbrist eller det fak
tum att resurserna var slut. Resultatet av kraven blev att kronobetjäningen helt 

enkelt fick för mycket att göra. För att avhjälpa detta tillsattes på många håll 

extra ämbetsmän.55 De intensiva skjutsarna i Korsholms södra fögderi som lyftes 
fram ovan är ett exempel. Illustrativa är också två rapporter om två synnerligen 

misslyckade försök att frambringa skjutshästar. Vid det första tillfället rörde sig 

om en hel svensk kavalleriskvadron som i Limingo socken endast kunde få ihop 
20 hästar i november 1808. Vid ett annat tillfälle gällde det kronobetjäningens 
fåfänga sökande efter hästar i ett antal byar kring Umeå den 19 maj 1809. Extra 

länsmannen Nils Thomasson fann endast två hästar i tre byar efter en hel dags 

kringresande.56 Fler exempel på problem av detta slag finns under hela kriget. 

Under 1809 tilltog på sina håll en tydlig uppgivenhet inför den hopplösa situa
tionen. Detta går bland annat att tydligt avläsa i länsmännens rapporter i Salo 
härad, vilka redan lyfts fram ovan. 

Tidsaspekten är i detta sammanhang betydelsefull eftersom det i de flesta fall 

tog lång tid att verkställa de order som kommit in till lokalförvaltningen. Armén 

hade inte alltid tid att vänta. En god kännedom om förhållandena från arméns 

sida kunde ha överbryggat många problem. Om armén hade lyckats anpassa sina 
order och krav till förhållandena, kunde de ha räkna med en större effektivitet. 

Det är rimligt att anta att lokalförvaltningens framgång i sitt arbete var avhängigt 
av den tid man hade till sitt förfogande att verkställa en order. 

Ett annat problem var bristen på kontanter. Lokalförvaltningen hade mycket 
svårt att genomföra utskrivningar om de aldrig betalade. Tillförseln av kontanter 

till armén och sedan vidare till lokalförvaltningen stördes många gånger och ska

pade stora problem då allmogen snabbt insåg att de inte skulle få betalt under 
överskådlig framtid. Civilförvaltningens ämbetsutövare fick själva lägga ut ur 
egen ficka. 

54.VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms södra fögderi, Da: 2 BreVkoncept 1807—21: Ull landshöv
dingen Wanberg Vasa den 14/5 1808. 

55. Bland annat ULA. Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, fili: 7 Inkommande handlingar 
1807-08: Skrivelse från länsman Palov Pulkkila den 8/61808. 

56. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 606: Ull Krigskommissariatet från länsmannen Nils Tho
masson Umeå den 19/5 1809; Till Krigskommissariatet från fjärdingsmännen Johan Johansson och 
Magnus Glaad den 19/5 1809. 
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Det går att ifrågasätta lokalförvaltningens effektivitet under dessa förhållan

den. Systemet fungerade inte tillfredställande och problemen bottnade i under

hållssystemens brister, beroendet av de lokala resurserna när det gällde till 
exempel skjuts och de för krigsförhållandena alltför vaga instruktionerna. Vilka 

relationer hade civilförvaltningen till den svenska och ryska krigsmakten och all

mogen? Hur såg lokalförvaltningens ställning ut? Många av civilförvaltningens 

problem under kriget var förknippade med deras relationer till å ena sidan den 

svenska och ryska krigsmakten och å den andra den svenska och finska allmogen. 

Den lokala civilförvaltningen och de svenska 
krigsansträngningarna — de dubbla rollernas problematik 

Det är viktigt att förstå dynamiken i det beroendesystem som militären, lokalför

valtningen och allmogen utgjorde. Militären var beroende av samarbetet med 
lokalförvaltningen och lokalförvaltningen var i sin tur beroende av att lokalbe

folkningen åtminstone uppvisade någorlunda vilja att delta i krigsansträngning

arna. 
Det finns väsentliga skillnader mellan arméns relation till länsstyrelsen i de 

tre län som står i centrum i denna undersökning: missnöjet med landshövdingen 

Stromberg i Västerbotten hade ingen direkt motsvarighet i Österbotten. Det 
finns ingenting som tyder på att förhållandet mellan landshövdingarna i Vasa-
respektive Uleåborgs län och den svenska krigsmakten ledde till de diskussioner 

och den konfrontation som Strombergs agerande gjorde. 
Stromberg gav mycket tydligare uttryck för egna uppfattningar i sin korre

spondens med generalkommissariatet och de militära befälhavarna. Den väster

bottniske landshövdingen agerade mycket mera aktivt än sina kollegor. Detta 
betyder inte att landshövdingarna Wanberg, senare von Schoultz, och Lange i 
Österbotten inte slog vakt om länsinnevånarnas intressen eller fick påstötningar 
om att anstränga sig mer för att skaffa fram det armén behövde. De österbott

niska landshövdingarna gav också uttryck för sin uppfattning i olika samman
hang, men mer sällan och framförallt mindre tydligt och skarpt.^7 

57. ibid, vol 72; Order Pyhäjoki den 12/41808; vol 73: Generalorder den 4/51808; vol 418; Skrivelse 
från Vasa landskontor den 5/9 1808 och Klingstedt till af Klercker Umeå den 28/11809. 
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Framförallt två förklaringar till detta förhållande är tänkbara. Först och 

främst är det rimligt att krigets närhet och den tidsperiod landshövdingarna var 

indragna i krigsansträngningarna hade inverkan på deras möjligheter och vilja att 
samarbeta. Kriget drog mycket snabbt genom Österbotten. Särskilt Vasa län här

bärgerade inte Finska armén mer än under den första snabba reträtten och den 

korta motoffensiven mellan juni och augusti 1808. Det var med andra ord en 

relativt kort period som landshövdingen i Vasa stod i direkt kontakt med de 

svenska befälhavarna och generalkrigskommissariatet. Landshövdingen i Uleå-

borgs län måste däremot under hela 1808 fram till slutet av november bidra till 
de svenska krigsansträngningarna. Trots detta fungerade samarbetet mellan 

landshövdingen och armén tillfredsställande utan alltför mycket gnissel. Hotet 

om en direkt rysk ockupation på våren 1808 och senare under hösten bidrog kan

ske till att landshövdingen faktiskt mer helhjärtat ställde upp på den svenska 

arméns krav. Stromberg i Västerbotten var indragen i de svenska krigsansträng
ningarna under en mycket längre tidsperiod. Krigshotet verkade däremot mycket 
avlägsnare under 1808 och till och med under början av 1809. Av den anled
ningen kan det hända att han inte direkt kände sig pressad att acceptera alla 
arméns krav. Det kan också hända att allmogen i Västerbotten hade mer svårt att 
acceptera kraven och därför helt enkelt var svårare att ha att göra med för lands

hövdingen. Det är också fullt möjligt att det utdragna trycket på Västerbotten i 
längden blev för mycket för länet och därför krävde landshövdingens agerande. 
Han var faktiskt insatt att även se till länets invånares intressen. 

Den andra förklaringen ligger mer på det personliga planet. Den skulle 
grunda sig på uppfattningen att den enskilde landshövdingen, i enlighet med 

Frohnerts tankar, själv kunde påverka och styra sitt agerande genom att tolka de 
vaga instruktionerna som fanns personligt. Lojaliteten mot kronan kanske var 

mindre stark än den egna tolkningen av ämbetets betydelse, roll och plikter. 
Landshövdingen Stromberg framstår bland de högre ämbetsmännen som unik 

Det är möjligt att Stromberg tolkade sin ställning på ett annat sätt än sina kolle

gor i Österbotten. Strombergs relation till krigsmakten är av denna anledning 
värd en särskild undersökning. 
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Landshövdingen Stromberg och krigsmakten 

Under sommaren 1808 började relationen mellan krigsmakten och Stromberg att 

utveckla sig mot konfrontation.^8 I augusti 1808 frågade af Klercker varför inte 

lantvärnet var färdigrekryterat och att om detta inte skedde omedelbart, skulle 
han tvingas att rapportera saken uppåt. Stromberg ådrog sig också klagomål från 

det finska generalkrigskommissariatets utsände Klingstedt. Denne hade av kom

missariatet utsetts att ordna provianttransporterna till armén i norra delen av 

Västerbotten. Klingstedt hade till uppgift att åt den Finska armén i Finland, och 
inför dess ankomst till Västerbotten, skaffa fram de förnödenheter som behöv

des. I detta arbete ansåg han sig inte bara ha blivit motarbetad av landshöv
dingen, utan anklagade även denne för att medvetet ha tagit bröd avsett för 

armén i Finland och utdelat det vid sjukhusen i Umeå. Han hade rapporterat till 

af Klercker som i ett brev till landshövdingen tog upp saken. Ordet "försummat" 

och anklagelsen att Strombergs agerande lett till "...Victualiers - överförande til 

Fientliga sidan..." tyder på att af Klercker såg mycket allvarligt på det inträf
fade.-59 På detta sätt kom Stromberg redan innan armén anlänt till länet på kolli

sionskurs med militären. Besvikelsen eller snarare förvåningen över 

landshövdingens agerande framkommer längre fram i af Klerckers brev: 

...Uti en tid då Fädernes Landets frälsning fordrar af Hr Baron och Land-
shögdingen med- ospard möda och outtröttligt nit går arméen och Kongl. 
General krigs Commissariatet eller dess utskickade till mötes med en 
kraftigaste Embetes åtgjärd de utaf Hr Baron och Landshöfdingen äga rätt 
att vänta, och fordra, hade jag icke trodt eller kunnat förmoda at skäl til 
dylik klagan upstå skulle...60 

58.En mer omfattande studie av fallet Stromberg se Hårdstedt, Martin. "De dubbla rollernas pro
blematik. Landshövdingen Pehr Adam Stromberg och krigsansträngningarna i Västerbotten under 
kriget 1808-09" i Harnesk, Börje/Taussi Sjöberg, Marja. Mellan makten och menigheten, Stock
holm 2001. 
59. KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 122: Till landshövdingen i Umeå från af Klercker högkvarte
ret Brahestad den 5/111808. 
60. ibid 
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Af Klercker hotade med att rapportera även detta uppåt. Angående brödet som 

utdelats till sjukhuset underkände af Klercker Strombergs duglighet när det gäl

ler att skaffa fram förnödenheter. Han använde enkel logik när han konstaterade 
att Klingstedt klarat av att samla in större kvantiteter än landshövdingen utan 

något bistand fran landshövdingen. Genom denna jämförelse ville han bevisa att 
det gick att få fram förnödenheter bara man verkligen försökte.61 

Stromberg uppmanades också att se till att allmogen betalades för sin skjuts. 
Af Klercker hade fått klagomål på att allmogen inte fått den betalning de var 
berättigade till i tid, vilket var landshövdingens ansvar. Även här kan man mellan 

raderna utläsa kritik av landshövdingens sätt att sköta sina uppgifter. Den kritik 

som Klingstedt hade framfört mot Stromberg fick denne aldrig ta del av trots att 
landshövdingen hos af Klercker begärde att få en avskrift av det brev som inne

höll Klingstedts klagomål.62 Skälet till detta är dunkelt. Det går inte att i källma

terialet finna någon rimlig förklaring till varför Strömberg nekades att få ta del av 
de anklagelser som riktades mot honom. 

Det var trots allt inte alla som var missnöjda med Stromberg. Underhållsin
tendenten vid finska generalkrigskommissariatet Nyberg skriver i en rapport till 

högkvarteret i Stockholm att trots den svåra underhållssituationen var allting 

inte hopplöst då "... Landshövdingen Strombergs äkta nit och verksamhet läm

nar hopp, att vi ej skola svälta ihjäl, så länge vi ha något att transportera."6^ 
Detta får utgöra en motbild till Klingstedts klagomål. 

I januari 1809 varnades Stromberg av kungen.6'* Mycket kort efter den kung
liga varningen av Stromberg startade en livlig diskussion och brevväxling mellan 

landshövdingen och krigsmaktens företrädare angående provianttransporterna 

norrut till Torneå, dit nu Finska armén hade anlänt efter sin reträtt ut ur Fin

land. Stromberg agerade i denna fråga som om han inte alls tagit intryck av 

kungens varning. Varför han fortsatte att förhålla sig till krigsmaktens krav på 

detta sätt kan tyckas dumdristigt och envist, men hans motiv och skäl till detta 
förhållningssätt framgar av den diskussion som provianttransporterna utlöste 
och som vi nu ska ta del av. 

61.ibid: Till landshövdingen i Umeå från af Klercker högkvarteret Brahestad den 5/111808. 
62. ibid: Till Strömberg från af Klercker den 30/11809. 
63.ibid, vol 31: Rapport från Nyberg den 18/3 1809 

64. RA. Krigsexpeditionen, Registratur, BI vol 140 uppslag 21: Kungen till Stromberg, Stockholms 
slott den 16/11809. 
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Redan tidigt i november 1808 hade kommissariatet begärt att Stromberg 

skulle ordna transporter med 50 hästar dagligen för att flytta spannmål liggande i 

Umeå hamn närmare armén. Stromberg ska dock ha motsatt sig detta då han 
ville trygga behoven för de sjuka i Umeå och skona bönderna från skjutsen. Det 

måste bland annat ha varit detta som Klingstedt reagerade mot i sina skrivelser, 

då han klagade på landshövdingen till af Klercker. Den 19 december angavs i ett 

nytt brev till landshövdingen att transporterna måste ske landvägen då sjötran

sporterna hindrades av motvind eller isbeläggning. Detta innebar att nu byggde 

hela den finska arméns försörjning söderifrån på skjutsen längs kustvägen.6^ 
Nu inleddes en dragkamp mellan landshövdingen och Klingstedt. Klingstedt 

hade begärt att Stromberg skulle skaffa fram 400 hästar i veckan för dessa trans

porter av proviant till Torneå. Vid de planerade transporterna den 23 och 29 
januari 1809 hade allting slutat i kaos då skjutsen söderifrån till Umeå, där 400 
skjutsande bönderna väntade, inte hade kommit fram. Bönderna tvingades mot 
tidigare order att först bege sig söderut för att hjälpa till med skjutsen till Umeå. 

Resultatet blev att det hela drog ut på tiden och att bönderna, som inte hade 
proviant och furage för hur många dagar som helst, så småningom började bege 
sig hemåt. Stromberg poängterade för af Klercker i en skrivelse att han inte fick 

tro att "... förhållandet å allmogens sida wara upkommit af felande vilja..." utan 

att det var omständigheterna kring skjutsen som gjorde att de gav upp.66 Ström
berg menade att en omreglering av transporterna var nödvändig ..."dels för att 

befrämja Transporternes oafbrutna gång för en längre tid, med Allmogens där
med förenade mindre tunga, och dels för att kunna försäkra Arméen om nödig 

tillgång av Proviant...".6^ Landshövdingen ansåg att de stora skjutsarna med 400 

hästar var alltför stora för att det skulle vara möjligt att organisera dem på ett till
fredsställande sätt. En mindre, men dock strid ström, av transporter skulle vara 

ett bättre alternativ och dessutom skulle böndernas uthållighet i det längre per

spektivet bli bättre. 

65. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°11221 Till Landshövdingarna i Umeå, Härnösand och Gävle 
från af Klercker Högkvarteret Torneå den 19/121808 
66. ibid, vol 128: Från Stromberg till af Klercker Umeå den 27/11809 

67. ibid 
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Klingstedt motsatte sig detta å det bestämdaste. Han upplyste Stromberg om 
att försörjningssituationen för armén kring Torneå snabbt kunde bli kritisk. 

Läget var det "... att så vida ej 400 hästar den 3 febr afhämta och till Skellefteå 
afgår med den då ankomna transporten svälter ofelbart finska arméen i hjäl...".68 

Strombergs svar blev att han förgäves hade försökt upplysa Klingstedt om de 

problem som var skälet till att transporterna inte fungerade och att "...så föranlå-
tes jag nu öfverlämna saken till sin utgång, utan att kunna derföre ansvara...".69 

Av en skrivelse till Stromberg från af Klercker den 4 februari framgår att 

transporterna fortsättningsvis mycket riktigt inte fungerade tillfredsställande. Ett 
mycket mindre antal hästar hade i verkligheten framkommit än de 400 som det 

var avtalat om. Landshövdingen fortsatta försök att få militären att acceptera 50 
hästar om dagen istället och att bönderna endast skulle behöva skjutsa inom sina 

egna socknar bemöttes av af Klercker i en skrivelse den 8 februari. Av denna 

framgår det att af Klercker inte ville gå med på Strombergs begäran utan gick på 
Klingstedts linje. Af Klercker framförde bland annat argumentet att "... det torde 

möta mycken svårighet at anskaffa så många upsyningsmän, som vid de dageliga 
Transporterna skulle fordras..."^0 Dessutom ansåg han att skulle bönderna 

endast skjutsa genom sina egna socknar skulle detta leda till stora problem då 
socknarna hade olika stor tillgång på hästar och det tog tid att lasta om 

71 varorna. 

Varför agerade då Stromberg som han gjorde? Hans argumentation ovan 
grundade sig på insikten att transporterna helt enkelt skulle bryta samman om 
inte en viss återhållsamhet iakttogs. Han såg de problem skjutsen innebar för 

bönderna. Svaret finns då att hämta i landshövdingens egen personliga uppfatt

ning av sina plikter och sin roll. Hur han uppfattade denna framgår av en passus 
i slutet av en skrivelse till af Klercker den 27 januari 1809.1 skrivelsen hade lands

hövdingen förutom provianttransporterna även diskuterat höuttagen som han 
ansåg var för stora. Han befarade att en hungersnöd kunde bryta ut om armén 
inte gick mer varligt fram. Om detta inträffade skulle bönderna inte kunna bistå 
armén med vare sig skjuts eller förnödenheter. Han avslutade: 

68. ibid: Klingstedt till af Klercker Umeå den 28/11809. 
69. ibid, vol 138: Strömberg till Klingstedt Umeå den 28/11809. 
70. ibid: Till Landshövdingen från af Klercker den 8/21809. 
Waller 1947, s. 198. Waller hänvisar till Montgomery. 
71. ibid 
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..Sanningen häraf är beklageligen mera allmänt känd, än att jag skulle 
befara det Herr Generalen och Commendeuren icke derå behagar gjöra 
det afseende som omständigheterne fordra; Om ehuru, gärna jag i all aff-
seenden bidrager till Arméens bestånd, kan jag icke annat än önska All
mogens uprätthållande, emedan båda desse pligter mig åligga och 
därjemte för mig oskiljaktliget förenade../2 

Slutsatsen av detta blir att Stromberg ansåg att hans plikter tvingade honom att 

agera som han gjorde. Han ger uttryck för att han inte bara kunde ta hänsyn till 

krigsmaktens behov, utan måste förena sina dubbla lojaliteter i allt han företar 
sig i avseende på underhållet och transporterna. Krigsmaktens reaktion på lands

hövdingens agerande tyder på att de inte riktigt förstod landshövdingeämbetets 
dilemma. 

När striderna återupptagits från och med slutet av mars 1809 var det istället 
några av de militära befälhavarna som Stromberg trätte med - särskilt de som 

förde befäl i Umeå. Chefen för de svenska trupperna i länsresidensstaden under 

en lång tid, Johan Adam Cronstedt, var en av dessa. Under april och maj 1809 
var Cronstedt vid många tillfällen i kontakt med landshövdingen i olika ären
den. De frågor som dominerade var skjutsen och provianteringen av de trupper 

som stod under Cronstedts befäl/3 

Ett av föremålen för Cronstedts missnöje var landshövdingens oförmåga att 

skaffa den Karelska kavallerikåren inkvartering norr om Umeå. Mellan raderna i 
de många skrivelser som behandlar frågan kan man utläsa Cronstedts illa dolda 

irritation/^ I detta fallet är det svårt att avgöra vem som hade rätt. Landshöv

dingen bör ändå ha varit den som hade bäst kännedom om förhållandena i 

området. 
I april beklagar sig Cronstedt över att han varit tvungen att överbetala skjuts

bönderna och ge dem 24 skilling banco per dag då landshövdingeämbetet inte 
lyckats skaffa fram hästar/^ Cronstedt hade ytterligare synpunkter på landshöv
dingens sätt att sköta kronoskjutsen. I princip skyller han kapitulationen vid 

Skellefteå på Strombergs oförmåga att sköta transporterna/^ Cronstedt ansåg sig 

ha funnit bevis för, genom enkel logik, att det visst inte är omöjligt att fa tag på 

72. KrA Krigshandlingar 1808-09 V°1 x38: Från Stromberg till af Klercker Umeå den 27/11809. 
73. ibid, vol 133: Till Stromberg från Cronstedt vid flera tillfällen. 
74. ibid: Tül Stromberg från Cronstedt den 29/4. 
75. ibid, vol 129: Från Cronstedt till Wrede den 13/41809. 
76. ibid, vol 133: Från Cronstedt till Stromberg Umeå den 16/5 1809. 
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de hästar som behövs - ryssarna kunde tydligen förflytta mycket större trupp

styrkor än de svenska genom Västerbotten. Cronstedt befallde, med stöd av 

Wrede, att antyda för landshövdingen "...att med mera drift: och skyndsamhet, 
än härtill skedt... " skaffa fram hästar/'7 

Cronstedt var inte ensam bland de militära befälhavarna att kritisera lands
hövdingen. Både Sandels och Wrede uttalade sig med missnöje över Strombergs 
sätt att sköta sina uppgifter. I en skrivelse från Sandels till Wrede i slutet av maj 

heter det att Stromberg ...alltid gjör stora svårigheter..." vid anskaffningen av 
hästar till skjuts/® Den som ändå konfronterades hårdast med landshövdingen 

var generalen von Döbeln, von Döbeln var i två omgångar chef för trupperna i 

Västerbotten. Först i samband med det som skulle bli den från högkvarteret 

mycket kritiserade utrymningen av Umeå under våren 1809, senare tjänstgjorde 

han som generalbefälhavare i Västerbotten och Ångermanland efter krigsslutet. I 

det förra fallet är det omöjligt att verifiera de uppgifter på skarpa motsättningar 
mellan generalen å ena sidan och landshövdingen och kronobetjäningen å den 

andra. Uppgifter om detta finns bland annat i Montgomerys historik över kriget 
- en krigsdeltagares berättelse med andra ord/9 Problemet är att det källmaterial 

som skulle kunna kasta ljus över just dessa händelserna för länge sedan förstörts. 

I det senare fallet handlade motsättningarna framförallt om de stora förråd av 
förnödenheter som fanns samlade i Umeå och som nu inte längre behövdes för 

fältarmens rakning. Under denna andra period i Umeå konfronterades inte 

Stromberg och von Döbeln på samma sätt som tidigare. Generalen hade lovat 
Wrede att inte söka konfrontation utan samarbete med landshövdingen.80 von 

Döbeln lät utdela förnödenheter till lokalbefolkningen vilket aktivt understöd

des av landshövdingen. Att Stromberg på detta sätt lät von Döbeln agera inom 
ett ansvarsområde som var hans skulle enligt bland annat Waller, von Döbelns 

biograf, tyda på att landshövdingen handlade med länsinnevånarnas bästa för 
ögonen och bortsåg från sin egen prestige. 

77. ibid: Från Cronstedt till Stromberg, Umeå deni6/5 1809. 

78. Ibid, vol 132: Ull Sandels fran Wrede den 11/418095 till Wrede från Sandels den 11/5 1809. 
79. Waller 1947» s* I9^- Waller hänvisar till Montgomery. 
80. ibid s. 274 not 16. 
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Fögderiforvaltningens relation till krigsmakten 

Om Stromberg utgör ett undantag bland landshövdingarna uppvisar däremot 

fögderiförvaltningen och kronobetjäningens relation till krigsmakten större lik

heter i alla de tre här undersökta länen. Fögderiförvaltningen och kronobetjä
ningen i Österbotten fick på samma sätt som sina kollegor i Västerbotten ta 
emot kritik. Kritiken återkommer vid flera tillfällen under hela kriget. Krigsmak

tens missnöje kom fram i olika former. Vanligast handlade det om allmän otålig

het och irritation över förseningar i transporter eller utskrivningar alternativt 

upphandlingen. Mer sällan handlade det om direkt öppen kritik av lokalförvalt

ningens vilja att stödja krigsansträngningarna och i undantagsfall rena anklagel

ser om obstruktion. 
De enda riktigt tydliga exemplen på allvarligare anklagelser från krigsmaktens 

sida mot den lägre lokalförvaltningen återfinns under sommaren 1808 och rör 

Salo härad. Senare under hösten 1808 hotades kronobetjäningen i Västerbotten 

med påföljder. I övrigt finns inga allvarligare exempel. I början av maj 1808 
menade ingen mindre än Klingspor att kronobetjäningen i Salo härad var allmo

gens exempel "...till Laglöshet, tröskhet och oordning..." när det gällde transpor
terna till Pulkkila och Frantzila.81 Länsmannen Palov i samma härad fick 

Q <2 
personligen kritik och förklarade sig i en skrivelse i mitten av juni 1808. Miss
nöje från både militären och kronofogden Bergbom uttrycktes i korresponden
sen med länsmannen Zimmerman även han i Salo härad. Bergbom skrev i slutet 

av maj att "...ni är för mycket wårdslös med era egendiga sysslor och om ej alt 

snart kommer i ordning nödgas jag klaga på er och då vet ni följderna".83 I bör
jan på juni hade klagomål från Klingspor gått till landshövdingen. Kronobetjä
ningen i Frantzila och Pulkkila var självsvåldig och vägrade att utföra order. 

Länsmannen Zimmerman hade varit ett dåligt föredöme för allmogen. Han 

borde istället " ...föregå allmogen med eftersyn af nit och trohet för Konungen 
och Fosterlandet. ".84I november 1808 hotades kronobetjäningen i Västerbotten 

med arrestering och rättsliga påföljder om de inte tillmötesgick Klingstedt i den
nes arbete att förse armén med förnödenheter.85 

81. ULA. Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, BI: 44-45 Inkommande handlingar 1808: 
Skrivelse från Klingspor den 2/6 1808. 
82.ibid, 811: 7 Inkommande handlingar 1807-08: Länsmannen Palov Pulkkila den 13161808. 
83. ULA. Länsmännen, Sikajoki länsmansdistrikt, Elai: 1 Inkommande handlingar 1806-1809: 

Från Bergbom den 30/5 1808. 
84. ibid: Skrivelse den 4/61808. 
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Trots att krigskommissariatet och krigsmaktens övriga företrädare många 

gånger i mer eller mindre skarpa ordalag uttryckte sitt missnöje med lokalförvalt

ningen, går det inte att säga att förhållandet karaktäriserades av konfrontation. 
Istället framstår lokalförvaltningen på lägre nivå som ett lydigt redskap i den 

svenska krigsmaktens tjänst. Konfrontationen skedde mycket mer frekvent mel

lan krigsmakt och kronobetjäning å den ena sidan och bönderna å den andra, 

vilket vi återkommer till längre fram. Det finns många exempel på hur armén 

visade sin förståelse för lokalförvaltningens situation. Att civilförvaltningen 
utsattes för ett stort arbetstryck var man uppenbarligen medveten om från mili

tärens sida. Ett sätt att uppmuntra lokalförvaltningen var att lova kronobetjä

ningen extra arvoden för sitt merarbete med kronoskjutsen och handräckning i 

övrigt.86 Det finns också andra exempel på krigsmaktens uppskattning av lokal
förvaltningen. I en rapport till kungen i början av januari 1809 anmälde Klings-
por att vice landshövdingen Ekorn skött sig utmärkt. Syftande på Ekorn skrev 

han att "...den senare som-äfven med utmärkt drift, nit och rådighet gagnat ej 
mindre arméen, än den honom nu anförtrodde del af Wästerbottens län..."8^ 

Slutligen måste militärt våld mot lokalförvaltningen nämnas. De tillfallen då 
den svenska krigsmakten, befäl eller manskap, utövade våld mot kronobetjä

ningen är mycket få. Från Salo härad rapporterades trots detta under augusti 
1808 om en dragon som våldfört sig på länsmannen Stårck och för detta skall 
ställas inför krigsrätt.88 

85. KrA. Krigshandlingar 1808-09 y°lI22: Till landshövdingen i Umeå från af Klercker Brahestad 
den 5/111808. 

86. Bland annat ibid, vol 605: Från Gripenberg fältkontoret Torneå den 25/21809; vol 122: Till 
kronobetjäningen i Västerbotten den 17/9 1809. 
87. ibid, vol 30: Rapport från af Klercker den 1/21809. 

88.ULA. Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, BI: 44-45 Inkommande handlingar 1808: Skri
velse den 2/8 1808. 
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Den lokala civilförvaltningen och allmogen — 
morot och piska 

Om förhållandet mellan krigsmakten och lokalförvaltningen i stort karaktärise

rades av samarbete, går det inte direkt att göra samma bedömning av förhållan

det mellan lokalförvaltningen och bönderna. Problemen med den tredskande 

allmogen var stundtals mycket stora och försvårade lokalförvaltningens arbete på 

olika sätt och påverkade i slutändan underhållet. Det är viktigt att inse att bön

dernas obstruktion inte i första hand var ett motstånd mot lokalförvaltningen, 
utan främst var en reaktion på den svenska krigsmaktens krav. Lokalförvalt

ningen blev måltavla på grund av sin ställning mellan krigsmakten och bön

derna. Böndernas obstruktion under kriget kommer att behandlas längre fram. 
Det räcker med att vi konstaterar att allmogen i olika omfattning och vid olika 

tillfällen vägrade, maskade och på annat sätt försökte komma undan utskriv

ningar av förnödenheter och skjuts. Här är det frågan om hur lokalförvaltningen 

agerade mot allmogen som står i fokus. 
Generellt återfinns mycket få exempel i källmaterialet där lokalförvaltningen i 

Vasa län skall ha tagit i med hårdhandskarna för att tvinga allmogen till efterrät

telse eller tagit samma allmoge i försvar. Det ligger återigen nära till hands att 
anta att krigets relativt snabba förlopp medförde att lokalbefolkningen accepte
rade den svenska krigsmaktens krav eller att utskrivningar och annat aldrig hann 

genomföras på det genomgripande sätt som blev fallet i de andra länen. Det är 

också möjligt att det omedelbara hotet om rysk ockupation och krigsrörelserna i 
länet motverkade obstruktion. Situationen blev däremot värre under den ryska 

ockupationen både på våren och sommaren 1808 och senare från hösten 1808 och 

framåt. 
Lokalförvaltningens relation till allmogen i Uleåborgs län visar sig till stora 

delar vara en annan. Redan i början av april hotar Lange med "...militär execu-
tion.." om inte allmogen accepterar upphandling av hö och kött till den svenska 

armén. Detta följs upp med samma typ av hot i början av maj 1808.1 början på 

juni återkommer landshövdingen med hotelser om böter med 25 riksdaler för 
den som inte inställer sig till skjuts.8^ Dessa hot och försök att få allmogen att 

samarbeta fortsätter under hela den tid den svenska armén innehade länet fram 

89. ULA. Kronofogdearkiv, Kemi häradskronofogde, BI: 33-34 Inkommande handlingar 1808-

1809: Skriv från Lange den 9/41808, den 4/5 1808 och den 4161808. 
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till den slutliga reträtten. Mer drastiska åtgärder beordrades i Siikajoki i början 

av maj. Utskrivning av var femte kreatur i häradet till armén beordrades och de 

som inte fann sig i denna tvångsmässiga upphandling kunde räkna med straff 
och "...militär execution...". De bönder som inte inställde sig till skjutsning 

skulle ges 15 par spö i vite.90 Lokalförvaltningen verkar inte ha opponerat sig mot 
hoten, utan vidareförmedlade dessa utan diskussion. 

Samtidigt är inte bilden entydig. Det fanns hos lokalförvaltningen en påtaglig 
förståelse eller åtminstone insikt om böndernas situation. Länsman Froterus i 

Pyhäjoki beskrev i maj 1808 hur bönderna med våld måste tvingas att fullgöra 
sina skyldigheter. Allmogen gömde sig själva och siila hästar i ödemarken. Det 

".. .Blifwer min och nämndens lott att afhöra ohöflige och dels uthungrige Bond 
hustrurs motvilja, då de föregifwa sin fattigdom, at de ej äga annan föda än bar

ken af trän och mjölken af sine kreatur." Trots denna insikt föreslog samme läns

man högre vite och omedelbar utmätning för att få bönderna att lyda.91I 
Västerbotten agerade lokalförvaltningen också med hpt och bestraffningar för att 

få allmogen att lyda. Landshövdingen såg sig tvungen att vid ett flertal tillfällen 
inkalla militär assistans för att klara uttagen av skjuts, men också i andra fall av 

proviant. Problemen att få bönderna att utföra skjutsen ökade successivt och 

myndigheterna tvingades att överväga olika typer av hot och bestraffningar. 

Under hösten blev situationen alltmer spänd. Ekorn sökte stöd av af Klerckers 

för att piska bönderna till lydnad. Ekorn var beslutsam och uppenbarligen 
beredd att ga mycket långt för att genomföra de transporter som han var satt att 
sköta. Att han på detta sätt var beredd att få lokalbefolkningen mot sig visar att 
han hade bestämt sig för att prioritera krigsmaktens intressen. Det är också möj

ligt att han insåg hur oerhört viktiga transporterna var för den slitna armén i den 
del av länet han hade ansvar för. 

Även Stromberg förordade bestraffningar av den som inte skötte skjutsen 
även om landshövdingen framstår som mycket mera återhållsam än sin kollega i 
Torneå - Ekorn. Stromberg verkade mycket sparsamt för bestraffningar överhu
vudtaget. I en skrivelse till Cronstedt förklarade landshövdingen att han avsåg 

90.ULA. Länsmännen, Sikajoki länsmansdistrikt, Elai: 1 Inkommande handlingar 1806-1809: 
Från kronofogden Bergbom den 3/5 1808 och den 5/5 1808. 

91. ULA Kronofogdearkiv, Salo härads kronofogde, BII:7 Inkommande handlingar — Länsmän
nens brev 1807-1808: Länsman Froterus Pyhäjoki den 21/5 1808. 
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...att af de Bönder som från transporterne återvändt, låta häckta någre de 
mäst brottslige, emedan flera icke kunna borttagas, om transporterne 
skola hafva en jemn gång..."92 

Stromberg pekar på faran att alltför hårt hålla efter allmogen då mycket snart 

skjutsningen skulle komma att lamslås. Landshövdingens agerande karaktäriseras 

i de stora hela av en insiktsfull avvägning mellan morot och piska. Belysande för 
Strombergs sätt att förena krigsmaktens och lokalbefolkningens intressen är 

handhavandet av problematiken i slutet av augusti 1809. Landshövdingen hade 

fått tillsägelse att med kronobetjäningens hjälp ta reda på hur många hästar som 
fanns i Umeå och Degerfors socknar och därefter uppbåda dem för skjuts åt 

armén. Undersökningen gav resultatet att 387 hästar fanns att tillgå, med undan
tag av några fler som enligt landshövdingen behövdes för transporter av ved med 
mera till staden. Av dessa hade endast 60 ännu samlats ihop för skjutsen. I sin 

skrivelse till Kungl. Maj:t den 1 september förklarade Stromberg detta med att 

många bönder under den ryska ockupationen fört bort sina hästar till fjällen och 
de hade dessutom blivit av med många av sin hästar till ryssarna.9^ I en skrivelse 

i samma ärende skrev han att bönderna "...alldeles icke voro sinnade att skjuts-

ning värkställa, förr än de återfått sina förlorade hästar...".94 Landshövdingen 

försvarade inte detta handlande, utan försökte endast klargöra situationen. 
Stromberg anhöll om "militairisk handräckning" för att ta ut de återstående 

hästarna och tvinga bönderna att utföra sina plikter. Det intressanta är att 

Stromberg, trots att han agerar för att tvinga bönderna till lydnad, samtidigt 
anhåller om att bönderna ska av armén förses med proviant under skjutsningen, 

därför att landshövdingen har förstått att de flesta av de skjutsande inte har några 

möjligheter att själva ordna mat. På så sätt tyder Strombergs agerande på att han 
ännu en gång försökte förena sina dubbla roller. För att tvinga bönderna till lyd

nad använde han i detta fall "lock och pock". Landshövdingens agerande är ännu 
ett typiskt exempel på Strombergs inställning och förhållande till bönderna.9^ 

92. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 *37: Till Cronstedt från Stromberg den 2/2 1809. 
93.RA. Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t 1638-1840, Västerbottens län vol 24: Från 
Stromberg den 1/9 1809. 
94. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1127: Från Stromberg tül Wrede Umeå den 31/8 1809. 
95. ibid: Från Stromberg till Wrede Umeå den 31/8 1809. 
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I ett annat fall i början av september agerade landshövdingen klart i bönder

nas intresse, men ännu en gång gav han uttryck för sin lojalitet mot kronans 

intressen. Det svenska krigskommissariatet hade skickat ut sin personal för att i 
Umeå socken upphandla kreatur för att tillgodose arméns behov av färskt kött. 

Först och främst vände sig Stromberg mot det sätt på vilket upphandlingen 
skedde: 

...Sedan till min underrättelse kommit, att uphandling här i socknen, af 
Kreatur m. m. värkstelles för Kongl. Norra Arméens behof, och att Com-
missariatets Betjening, ehuru sådane upphandlingar kallas frivillige, 
härvid begagna sig af Dragon Eskort har jag ansedt mitt Embetets pligt 
fordra att hos Herr Grefven, En Chef Commenderande Genralen Rid
daren och commendeuren, göra några ärhindringar vid denna sak...96 

Därefter följer en redogörelse för allmogens situation. Det finns i skrivelsen även 
prov på Strombergs förståelse för kronans intressen 

...Det vore min högsta önskan, att tilgångarne i landet svarade mot 
arméens behof, ty utom det att sådant skulle bevisa välmågan, kunde 
äfven Kronans och Statens utgifter lindras...97 

I skrivelsen beskrivs sedan det tryck som allmogen i socknen har fått utstå under 

kriget. Avslutningsvis föreslår Stromberg, att förnödenheter tas in sjövägen eller 

att förnödenheterna ska utskrivas i Västernorrlands län där god tillgång finns på 

både boskap och hö. Stromberg agerar i detta fall helt i linje med allmogens 
intressen, men varför han gör det är en annan fråga. Landshövdingens förhål

lande till bönderna förefaller bygga på insikten att om inte lokalbefolkningen ges 
möjligheter överleva under drägliga förhållanden slår detta egendigen tillbaka på 

honom själv och länsstyrelsen i övrigt. Att Stromberg ser sig tvungen att agera i 
böndernas intresse beror på att krigsmaktens krav på uttag av förnödenheter och 

skjuts var grundade på alltför bristfälliga kunskaper om den verkliga situationen i 
länet. Landshövdingen hade dessa kunskaper och när han försökte att bromsa 

krigsmaktens iver att upphandla och utskriva kom han samtidigt att agera i bön
dernas intresse. 

96. ibid, vol 603: Från Stromberg till Wrede den 5/9 1809. 
97. ibid 
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Kungens eller kejsarens ämbetsmän — 
den lokala civilförvaltningen under rysk ockupation 

Den finska lokala civilförvaltningen och en ny överhöghet 

Den lokala civilförvaltningens ämbetsmän i Finland från landshövding till läns

män stod inte bara i korselden mellan statsmakt och allmoge, utan tvingades 

även ta ställning till en ny överhet. Reaktionen på ockupationen under stora 

ofreden hade varit flykt. Under ockupationen 1741—43, det som brukar kallas den 
lilla ofreden, stannade den svenska förvaltningens representanter på uppmaning 

av den svenska regeringen.98 Även 1808 förblev förvaltningens ämbetsmän i all
mänhet på sina poster. I de södra delarna av Finland gick det ryska maktöverta

gandet snabbt och mötte inga större hinder. I Österbotten däremot var ryssarnas 

maktställning länge oklar. Den svenska motoffensiven skapade under sommaren 

1808 en ny period under svensk överhöghet i Vasa län. Lokalförvaltningen kom 
mycket tydligt att befinna sig i ett slags vakuum, där det inte alla gånger var 

självklart vem som hade kontrollen. Den många gånger vagt definierade front
linjen skar genom län, fögderier och länsmansdistrikt. Periodvis hade de lokala 

ämbetsmännen att ta hänsyn till både ryska och svenska krav." 

För att så effektivt som möjligt kunna ta de lokala resurserna i anspråk kräv

des att den ryska armén använde den svenska lokalförvaltningen. Den lokala för
valtningen var en redan existerande organisation som kunde verkställa de påbud 
och krav som ockupationsmakten skulle kunna ställa på lokalbefolkningen. De 

lokala tjänstemännen kände bygderna och inte minst fanns det redan inarbetade 

rutiner för att få ut information och påbud i bygderna.Dessutom kunde ockupa
tionsmakten minska riskerna för uppror om den gamla administrationen kunde 

fås att samarbeta. Det gav ökad legitimitet åt ockupationen. Strategin från rysk 
sida var mycket enkel. Ryssarna överlät en stor del av ansvaret för lag och ord

ning på de lokala myndigheterna. Lugn belönades med tillmötesgående. Den 
ryska ledningen motverkade även att ryska befälhavare på plats skrev ut förnö

denheter utan att gå via lokalförvaltningen. Det förefaller trots detta ha varit 

svårt att få alla ryska officerare att acceptera detta. 100 Ryska officerare utövade 

98. Jern, 1996, s. 341. 
99. Till exempel klagade ryssarna över att bönder hade försökt överföra varor till svenska armén i 
Kemi ULA. Länsstyrelsen, Da: 11 Brevkoncept 1809: Till Sjuvalov den 14/3 1809. 
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stundals vald för att få vad de ville. Länsman Stårck i Kalajoki begärde avsked i 

maj 1809. Han berättade att ryssarna klagade över hållskjutsen och ville ha fler 
hästar med kärror än vad som fanns att tillgå. Ryssarna hade misshandlat hans 
fru. Han skrev att "...här vankas stryk om ej alt är Complet...". Han begärde 
avsked, innan det gick riktigt illa.101 

Ett effektivt sätt att binda lokalförvaltningen till sig var genom den redan dis
kuterade tro- och huldhetseden. I Uleåborgs län kom inte eden att avkrävas för

rän den svenska armén hade retirerat ut ur Finland och kriget åtminstone i 

denna del av det gamla riket föreföll avgjort. Detta medförde att svärandet av 
eden i denna del av Österbotten blev tämligen okomplicerat. I Vasa län däremot 

kom kraven redan under våren 1808. Trots osäkerheten om krigets utgång kom 

den lokala civilförvaltningen i allmänhet att underkasta sig eden, även om 

mycket lite är känt om länsmännens ställningstagande. Länsmännen var mer en 

del av bondesamhället än de högre tjänstemännen och ämbetsmännen inom 

länsförvaltningen. Detta innebar att de ryska myndigheterna i fortsättningen 
kunde kräva lydnad. Eden var på så sätt av fundamental betydelse för det ryska 
underhållet och krigföringen.102 

I det källmaterial som har nyttjats i denna undersökning finns ingenting som 
tyder på mer omfattande slitningar mellan den nya ryska överheten och den 
lokala civilförvaltningen i Österbotten. Lokala undantag förekom, där enskilda 
ryska officerare tog sig friheter. Samtidigt måste var och en inse att den lokala 

civilförvaltningens handlingsutrymme var begränsat. Det gällde snarare att 
inordna sig och acceptera den nya ordningen. 

I korrespondensen mellan landshövdingen i Vasa, Wanberg, och de ryska 

myndigheterna går det att avläsa tydliga försök från Wanbergs sida att förklara 
den svåra situation som länet befann sig i. Han upprepar flera gånger under 

våren 1808 hur svårt allmogen hade att fullgöra de leveranser på förnödenheter 
som ryssarna begärde på grund av att den svenska armén redan marscherat 
genom länet och att de gånga årens missväxter medfört att bönderna har inget 
eller ett mycket litet överskott. Han ber Buxhoevden att undsätta länet med 

spannmål och han hoppas "...at Hans Ryska Keiserliga Majestet med nåd och 

100. ibid: Till Tutjkov den 31/11809, skrivelse om kungörelse till alla kronofogdar den 2/21809 och 
till Tutsjkov den 28/2 1809. 
101. ULA. Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, Bil: 8 Inkomna handlingar, länsmännens 
brev 1809: Skrivelse från länsman Stårck den 11/5 1809. 
102. Vülstrand 1999, s. 301-02. 
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mildhet behandlar detta land.. .".103 Han försökte även på olika sätt förklara svå

righeterna att få fram skjutshästar. Särskilt lokalförvaltningens problem lade han 

sig vinn om att beskriva för Buxhoevden.10^ Det bestående intrycket är att Wan-
berg på olika sätt försökte medla och kanske i vissa avseenden skydda länet, sam

tidigt som han undvek konfrontation med den ryska ockupationsmakten. Ett 

belysande exempel är hans skrivelse i början av maj 1808 angående böndernas 

obstruktion vid skjutsning. Visserligen medgav Wanberg att bönderna var upp

studsiga och att han skulle se till att detta beivras, men samtidigt försökte han 

förklara den svåra situationen med foderbrist och utkörda hästar.10^ 
Från Uleåborgs län är mindre känt under den tid som kriget pågick och länet 

var under rysk överhöghet. En skrivelse till länsstyrelsen från den ryska generalen 

Sjuvalov i mars 1809 vittnar om att ryssarna hade för avsikt att straffa de ryska 

soldater, befäl eller officerare som uppträdde inkorrekt mot den lokala civilför

valtningens tjänstemän.1 

Ockupationsfórvaltningen i Västerbotten 

Ryssarna var noggranna med att åtminstone officiellt klart proklamera att man 

hade för avsikt att behandla befolkningen i Västerbotten väl, men genom att 
ställa villkor för detta kom lokalförvaltningen att agera precis som ryssarna ville. 

Villkoret var enkelt och självklart: ryssarna ville inte veta av någon motspänstig
het och framförallt inga väpnade uppror. Generalmajoren Alexejev skrev i en 

proklamation den 21 maj att västerbottningarnas öde hängde på hur de uppfyllde 

de krav som ryssarna ställde och fortsatte: 

...Så mycket jag nu tager omsorg om Edert beskydd, så litet är jag pliktig, 
att göra de då, om ni genom ohörsamhet och djerfhet intet förtjenar 
något medlidande, I hvilket sistnämnde fall, med Eder förfar efter strän
gaste Krigs Lagar...107 

103. HFF 2:1, s.23. 
104. ibid, s. 183 
105. ibid, s. 165. Ett annat exempel på hans medlande är fallet med böndernas vägran att svära tro
hetseden ibid, s. 238. 
106. ULA. Länsstyrelsen, Ea4: 29 Ankommande brev 1809 från olika myndigheter: Från Sjuvalov, 
den 18/3 1809. 
107.RA.Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t, Västerbotten vol 24: Bilaga till skrivelse 
den 30 mars 1809. 
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Spelreglerna var helt klara: lugn och lydnad belönades med en mild behandling. 

Ryssarna ville stävja upprorstendenser tidigt och gav därför order om att alla 

vapen skulle samlas in.108 Detta grundade sig på erfarenheterna i Finland där 
man fått problem med bonderesningar. Genom att gå via de lokala företrädarna 

lades ansvaret för lugn och ordning på de svenska ämbetsmännen och prästerna. 

Ett illustrativt exempel är Sjuvalovs order i slutet av april att gripa de bönder som 

rymt med varor under en transport.10^ Lokalförvaltningen tvingades utföra 
denna och andra order för att hålla sig väl med ockupationsmakten och under

trycka varje upprorstendens från allmogens sida. Vice landshövding Ekorn var

nade dem som tredskades och skrev att om dessa inte höll sig lugna skulle detta 
leda till att ... äfvensom dem lydiga och fredsamma medborgarnas säkerhet til 
Lif ock Egendom samt öfrig väl färd äfven tyras."110 

Ekorn insåg att det gällde att få allmogen att förstå att minsta motstånd skulle 
leda till kollektiva bestraffningar. Budskapet blev därför att den som ville slippa 

problem fogade sig annars tvingades den svenska förvaltningen att ta till rysk 
militär handräckning. Detta framgår med all tydlighet i ett sockenstämmoproto

koll fran den 2 april 1809.**^ Ockupationens logik innebar att den svenska lokal

förvaltningen tog hjälp av, eller hotade med, rysk militär för att hålla 

befolkningen i schack för att dessa inte skulle råka ut för bestraffningar utförda 
av samma ryska militär. 

Att ockupationsmakten och den svenska lokalförvaltningen på detta sätt hade 
gemensamt intresse av att hålla ordning framgår av skrivelser som gemensamt 
författades av ryska och svenska befattningshavare. I korrespondensen, som gäl

ler det tredje fögderiet, återfinns bland annat en sådan gemensam skrivelse från 

löjtnanten Tunzelman, ansvarig för de ryska transporterna, och landshövdingen 
Ekorn till länsmännen i fögderiet. Innehållet handlar om böndernas olydnad. 

Avslutningsvis kan man fråga sig varför övergången till ryskt styre gick så lätt 
som det nu faktiskt gjorde. Lokalförvaltningen fann sig i den nya regimen kan
ske av den anledningen att man insåg hur hopplöst det skulle ha varit att bjuda 

motstånd. En annan förklaring är att man förlitade sig på ryssarnas officiella 

108.KrA. Sump, sorterade handlingar, Till Landsarkivet i Härnösand: öppen order fr Stromberg 
3/61809. 

109. ibid: Order från Sjuvalov den 23/41809. 
110. ibid: Brev från Ekorn den 21/5 1809. 

111. ibid: Sockenstämmoprotokoll Luleå socken, daterat den 2/41809. 
112. ibid: Skrivelse från Ekorn till kronolänsmännen den 17/8 1809. 
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deklarationer om att ockupationen var tillfällig och löftena om en mild behand

ling bara man skötte sig. Den mest betydelsefulla faktorn vid en bedömning av 

den lokala civilförvaltningens agerande i Västerbotten 1809 måste ändå vara det 
faktum att Ekorn, och därmed de honom underlydande delarna av förvalt
ningen, faktiskt hade fått instruktioner av den svenska statsmakten att verka för 

lugn och ordning under den ryska ockupationsmakten. 
Trots detta ska man inte dra slutsatsen att ämbetsmännen var beredda att 

acceptera allt den nya regimen förelade dem. Av det källmaterial som finns beva

rat från ockupationsmånaderna framgår tydligt hur lokalförvaltningen försökte 

moderera de ryska kraven och tala om när det inte var möjligt för allmogen att 

uppfylla dem.113 Ett exempel på lokalförvaltningens försök att skydda lokalbe

folkningen är Boströms anhållan om beskydd för egendom då ryssarna marsche
rade genom tredje fögderiet. Anhållan gjordes den 30 mars 1809. ̂  I 
källmaterialet finns också en skrivelse från Ekorn där han vill ha säkra underrät
telser om en rysk bataljons ankomst. Här verkar det som om Ekorn försökte för

hindra ryssarnas marsch söderut eller åtminstone skaffa sig underrättelser som 

kunde vara till nytta på något sätt.115 Ekorn själv vägrade också, enligt sin egen 

utsago, att utfärda vissa kungörelser om ansvar för var och en som brukade våld 

mot ockupationsmakten eller hjälpte svenska fartyg. Likaså finns exempel på 
ämbetsmän längre ner i förvaltningen som motsatte sig att bistå ryssarna vid 

uppbörd av förnödenheter.116 

Landshövdingen Strombergs förhållande till den ryska ockupationsmakten 

förtjänar en viss uppmärksamhet.11 ̂ Strömberg hade redan under krigets inled
ning kommit på kant med statsmakten och de svenska militären. Detta späddes 

nu på av Strombergs påstådda samarbete med ryssarna eller åtminstone över

drivna nit att uppfylla ryssarnas krav. Allt detta får nu ses som en maktkamp 
mellan regionalt och centralt i viss mån skild från händelserna i övrigt under 

ockupationen. De regionala intressena kom att gå stick i stäv med vad statsmak

113. ibid: Kungörelse skriven av Ekorn den 18/5 angående vissa lättnader i leveranserna av bröd. 
114. ibid: Skrivelse från Boström till Generalen Ericksson den 30/3 1809. 

115. ibid: Skrivelse från Ekorn den 13/41809. 
116.Stormyr, s. 286 f. Dessa uppgifter grundar sig på RA. Landshövdingarnas skrivelser tül Kungl 
Maj:t, Västerbotten vol 24: Från Ekorn den 8 maj och den 21 sept 1809. 
117. Norrgård, Erik - Pehr Adam Stromberg. Landshövding i blåsväder, otryckt C-uppsats,Institu
tionen för historia Umeå universitet Ht 1995. 
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ten krävde i den krisartade situation som landet befann sig i. Statsmaktens insik

ter om problemen i länet var mycket dåliga ansåg Strömberg, vilket framgår av 

hans skrivelse i februari 1810 som just hade till syfte att upplysa riksledningen om 
de verkliga förhållandena. 

Faktum är dock att Stromberg både hotades av ryssarna, motsatte sig bestämt 
att utföra ett och annat, men även tackade dessa för deras humana uppträdande 

under den första korta ockupationen av Umeå i slutet av mars 1809. Genom sitt 

uppträdande ger Stromberg intryck av att varit en aning ambivalent. Domen kan 

dock knappast bli medlöperi — vilket en del svenska befattningshavare efter kri
get ville göra gällande. Att ställa kravet att han skulle ha sökt obstruera ryssarnas 
verksamhet tyder pa dålig kännedom om förhållandena i länet och dessutom en 
överdriven tro på landshövdingens möjligheter att agera.118 

Sammanfattningsvis är intrycket att den svenska krigs- och statsmakten gan

ska enkelt utbyttes mot en ny överhet — den ryska ockupationsmakten. Detta 
grundade sig dock på ryssarnas löften om en mild behandling och proklamatio

ner om att det rörde sig om en tillfällig ockupation. Skillnaden låg i att ryssarna 
hade större möjligheter, om man såg sig tvungen, att hota och utöva våld för att 
tvinga förvaltningen och lokalbefolkningen att utföra det de ville. Trots denna 

skillnad påminner ändå de lokala ämbetsmännens trixande hit och dit för att 

mildra kraven mycket om deras förhållningssätt till den svenska krigsmakten. 

Sammanfattning 

Den lokala civilförvaltningen hade i såväl fred som krig militära uppgifter. Sär
skilt betydelsefullt var civilförvaltningens roll som ansvarig för de militära trans

porterna. Avgörande för civilförvaltningens ställning 1 förhållande till militären 

var den dubbla roll som gavs i instruktionerna för lokalförvaltningen. Den lokala 
civilförvaltningen skulle inte bara företräda kronan i länet utan även tillvarata 
länsinnevånarnas intressen. 

Den lokala civilförvaltningen användes under kriget på olika sätt av den 

svenska och ryska armén. I vissa fall kom civila ämbetsmän att direkt tjänstgöra 
vid den svenska arméns generalkrigskommissariat. Den allmänna praxisen var i 

övrigt att civilförvaltningen på order från militären administrerade utskrivningar 

118. Ibid, passim 
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av förnödenheter och skjutsen. Detta gällde både den svenska och ryska armén, 

som i lika stor utsträckning använde den befintliga förvaltningen för att skaffa 

fram underhåll och ordna transporter. På så sätt måste lokalförvaltningen från 
landshövding ned till länsmän och skjutsrättare ha haft en nyckelroll för de stri

dande arméernas underhåll och i slutändan för krigföringen i sin helhet. Det är 

väl värt att påpeka att den ryska strategin var att bibehålla den civila lokalförvalt

ningen i största möjliga mån för att skapa lugn och kontinuitet. 

Den lokala civilförvaltningens arbetsuppgifter dominerades under krigsåren 

av skjutsuttagen och i andra hand av arbetet att skriva ut förnödenheter. Skjuts
uttagen var särskilt problematiska eftersom de var ständigt återkommande och 
snabbt ledde till att bönderna började obstruera på olika sätt för att undkomma. 

De lokala ämbetsmännen och tjänstemännen, särskilt kronofogdar och länsmän, 
hamnade i korselden mellan böndernas behov och krigets krav. Arbetsförhållan

dena under kriget för den lokala civilförvaltningen var mycket svåra. Kraven 

kom ofta med mycket kort varsel. De var dessutom ofta orealistiska i förhållande 

till de tillgängliga resurserna och de förhållanden som rådde under kriget. Detta 
ledde till att många av de order som kom från både svenska och ryska militärer 

aldrig kunde verkställas. En tilltagande utmattning går att se spår av hos lokalför
valtningens ämbetsmän och tjänstemän desto längre kriget led. 

Relationen mellan den svenska och ryska armén å den ena sidan och den 

lokala civilförvaltningen å den andra var av stor betydelse för underhållet. För

hållandet till den svenska armén uppvisar vissa skillnader inom de tre län som 
har varit föremål för en undersökning i denna avhandling. Strombergs konfron

tation med de militära myndigheterna har ingen motsvarighet på den finska 

sidan i Uleåborgs- och Vasa län. Den västerbottniska landshövdingen agerade 

mycket aktivt och förefaller ha haft en mycket klar uppfattning om sin egen roll 

och uppgift. I sitt försök att förena de dubbla rollernas problematik stötte han 
omgående på problem i relationen till den svenska militären. Krigets krav satte 
landshövdingens dubbla lojaliteter och de vaga instruktionerna på prov. Den 
tidigare forskningens betoning av länsförvaltningens speciella och problematiska 

ställning mellan statsmakt och region illustreras på ett tydligt sätt genom Ström

bergs konfrontation med den svenska krigsmakten 1808—09. Det går också att 
hävda att Stromberg genom sitt aktiva agerande faktiskt direkt påverkade under

hållet på olika sätt och är ett exempel på hur betydelsefull den civila förvaltning

ens agerande var. 
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Fögderiförvaltningen i de tre länen uppvisar däremot likheter i sin relation 

till den svenska krigsmakten. Visst förekom missnöje från krigsmaktens sida, 

men i det stora hela förefaller krigsmakten att ha kommit överens med fögderi
tjänstemännen. Det enda undantaget återfinns i Salo härad under 1808. 

I förhållandet till den ryska ockupationsmakten är intrycket att den lokala 
civilförvaltningen i stort sätt arbetade för att nå samförstånd och undvika kon

frontationer. I Finland var kraven på tro- och huldhetsedens svärande ett viktigt 

instrument i ryssarnas pacificeringssträvanden. Likaså en avgörande faktor för att 

få civilförvaltningen att arbeta för att skaffa fram underhåll åt den ryska armén. 
Redan under våren 1808 beordrades befolkningen i de av ryssarna ockuperade 

områden att svära sin nya överhöghet trohet. Den tidigare forskningen ger vid 

handen att den lokala civilförvaltningen svor kejsaren trohet utan större pro

blem. I den ryska strategin ingick att överlåta ansvaret för lugn och ordning på 

den lokala civilförvaltningen. Detta illustreras väl under ockupationen av Väster

botten under sommaren 1809. Lokalförvaltningen tvingades inkalla rysk militär 
för att skapa ordning för att samma ryska militär inte skulle utöva onödigt våld 
mot lokalbefolkningen om oro uppstod. Detta skulle kunna betecknas som 
något av ockupationens logik. 

Sludigen går det att konstatera att den lokala civilförvaltningen på grund av 
krigets krav kom att konfronteras med allmogen i olika sammanhang. Ofta age
rade lokalförvaltningen och militären, både rysk och svensk, unisont. För att lösa 

de svåra uppgifter som de lokala civila tjänstemännen ställdes inför krävdes både 
morot och piska. Moroten kunde vara försök att i största möjliga utsträckning 
sprida skjutsning och leveranser av förnödenheter bland allmogen så lika som 
möjligt, eller att höja ersättningen. Piskan bestod i hot om böter, men även 

kroppsstraff. Att militären skulle kallas in användes många gånger för att få bön
derna att underkasta sig krigets krav. 
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Städerna och borgarna i krigets tjänst 

Inledning 

STÄDERNA BERÖRDES, PRECIS SOM lokalbefolkningen i övrigt, mycket litet av de 

direkta krigshandlingarna under Finska kriget 1808-09. Någon stadsbelägring 

förekom inte under kriget. När det gäller strid i städerna i övrigt är det enda 
egentliga undantaget gatustriderna i Vasa i slutet av juni 1808 i samband med det 

misslyckade svenska landstigningsförsöket. Under den påföljande ryska plund

ringen fick flera borgare sätta livet till.1 

En viktig orsak till att de bottniska städerna inte drogs in i de direkta stri

derna var att de saknade större befästningar. Följaktligen hade de mindre värde 
ur militärtaktisk synvinkel och kunde inte heller som Sveaborg ta rollen som 

befästa underhållsbaser. Trots detta var städerna betydelsefulla eftersom de 
utgjorde centrum för kommunikationer, handel, hantverk, sjöfart och adminis
tration, som i olika avseenden var fundamentalt för en armé i fält. Städerna och 

deras invånares principiella roll som leverantörer av förnödenheter och transpor
törer i de svenska och ryska underhållssystemen har redan framgått i de tidigare 

1. Angående plundringen och händelserna i Vasa i juni 1808 se bland annat Aspelin, H EM. Wasa 
stads historia, Nikolaistad 1892, s 650 f, Luukko; FRA. Finska kriget, vol 9; Den svenska expeditio
nen till Vasa. Se även Generalstaben III s. 188 £ 
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kapitlen. Särskilt sjötransporterna, som av naturliga skäl kan kopplas till de bott-

niska städerna, finns det anledning att lyfta fram i detta kapitel. Frågan om bor-
gerskapets reaktioner på krigets krav och deras agerande är en del av hela 
avhandlingens grundläggande frågeställning. 

I den tidigare forskningen är det framförallt städernas förhållande till den 
ryska ockupationsmakten som har lyfts fram. I den stora flora av stadshistoriker 

är det dessutom krigets konsekvenser med avseende på förluster av egendom och 

lidanden i övrigt som avhandlas. Någon tydlig koppling mellan kriget, underhål
let och städernas invånare, som står i centrum i denna avhandling, förekommer 

inte.2 von Bonsdorffs undersökning utgör i detta feil ett undantag. Han har 
undersökt livsmedelsanskaffhingen under den ryska ockupationen av städerna i 

södra Finland. Av von Bonsdorffs studie framgår att saltet kanske var den vara 
som de ryska myndigheterna visade störst intresse. Biixhoevden inhämtade upp

gifter på hur stora lager som fanns och vilka priser som gällde. Ryssarna beor

drade också landshövdingarna att motverka onödiga prisstegringar. Införsel av 
salt från St Petersburg och från utrikes orter uppmuntrades på alla sätt. Ryssarna 
försökte också förmå handlande och skeppsredare i kuststäderna att sjövägen 
hämta spannmål från den ryska huvudstaden. 

von Bonsdorff ger ytterligare en förklaring till vanför städerna inte drogs in i 
de direkta striderna 1808—09. Han menar att det var påfallande hur magistraten 
verkligen bemödade sig att skydda städerna från skadegörelse och andra konse
kvenser av kriget. Magistraten förmådde till och med den svenska armén, 
åtminstone med full säkerhet i Lovisa stad, att utrymma städerna för att undvika 

stridshandlingar. När ryssarna väl intagit städerna kom magistraten att agera syn

nerligen tillmötesgående mot de ryska ockupanterna. Städernas invånare uppma

nades att visa hänsyn och respekt gentemot ryssarna. Trots detta i grunden 

undfallande förhållningssätt kom magistraten ändå att ha gott stöd av de ryska 

myndigheterna när det gällde att hävda den enskildes rätt i händelse av över
grepp från rysk militär. 

Tro- och huldhetseden har lyfts fram i den tidigare forskningen. Denna var 
ett viktigt instrument för de ryska myndigheterna när det gällde att snabbt vinna 

civilbefolkningens lydnad i det ockuperade Finland och så även stadsbefolkning
ens. Hur stadsbefolkningen reagerade på denna kan användas som en indikator 

2. Se bland annat ovan refererade arbetan av Luukko; Björkman; Nikander; Björkman 1921; Snell-
man. 
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på hur man ställde sig till den nya ryska regimen. Det går att stödja en diskussion 
kring städerna och edsavläggelsen på tidigare forskning.^ Frågan är om eden kan 
kopplas till det ryska underhållet och i sådana fall vilken betydelse den i sådana 
fall hade. Frågan om edsavläggelsen leder in på spörsmål om den ryska pacifice-
ringspolitiken. 

Fyra huvudsakliga problem står i centrum i detta kapitel. Först hur och i vil
ken omfattning städerna bidrog till den svenska arméns försörjning. För det 
andra i vilken omfattning städerna blev inblandade i land- och sjötransporter 
och då särskilt i vilken utsträckning de civila fartygen med hemmahamn i Väst-
och Österbotten användes för militära uppdrag. För det tredje hur städerna 
utnyttjades av den ryska armén. Sludigen frågan om borgarnas agerande - patri
otism eller egennytta, samarbete eller motstånd? 

De bottniska städerna, borgarna och magistraten 

Sammanlagt fanns tretton städer inom det direkta krigsområdet i Öster- och 
Västerbotten 1808-09. Sex av dessa låg i Vasa-, tre i Uleåborgs- och fyra i Väster
bottens län. Med ett undantag, Cajana stad, var alla kuststäder. Det är kuststä
derna som är mest intressanta varför Caj ana bara kommer att behandlas i 
förbigående. Generellt kan man säga att städerna längs den finska kusten, med 
vissa undantag, var större än de västerbottniska städerna. Orsaken till detta var 
den starkare ekonomin i Österbotten grundad på skeppsbyggeriet och exporten 
av tjära och andra produkter. De österbottniska kuststäderna var knutpunkter 
för handel och sjöfart med utlandshandel som sträckte sig till Engelska kanalen 
och Medelhavet. De västerbottniska städerna stod i detta avseende i skymun

dan.^ 
Borgerskapet och särskilt då köpmännen var i många avseenden en stark 

påtryckningsgrupp som på olika sätt mycket aktivt agerade för sina privilegier. 
En ständigt återkommande stridsfråga, vid sidan om de bottniska städernas 
kamp för stapelrätt, var bondeseglationen. Bönderna hade under 1760-talet fått 
rätt att föra varor på egna fartyg. Detta ledde enligt städerna till smyghandel och 
försämrade möjligheter för städerna att överleva. 

3. von BonsdorfF 1929, s. 147  ̂229f och 324f. Se även Osmonsalo och Villstrand 1999. 
4. Perioden 1790—1807 passerade 38 västerbottniska och 197 österbottniska fartyg Öresundstullen. 
Stormyr, s. 102. 
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Karta 5: Städer i norra Sverige och 
Finlandl808-09 

Torneå 

Uleåborg 

Brahestad • Cajana 

Gamlakarleby 
Jakobstad 

Nykarleby 

Umeå 

Kaskö 

Kristinestad 

Frågan hade beröring inte bara med den klassiska motsättningen mellan stad och 
landsbygd, utan kan också härledas till rikspolitiken. Så sent som 1806 förekom 
klagomål mot bondeseglationen. Det är tydligt hur frihetsfiendig borgerskapet 
var när det kom till deras egen ställning och deras egna privilegier.5 Oron i 
Europa som en följd av Revolutions- och Napoleonkrigen innebar på sikt pro
blem för handeln. Under 1790-talet upplevdes trots detta en blomstringsperiod. 
Kriget innebar stor efterfrågan på tjära vilket inte minst gynnade de österbott
niska städerna. Genom neutralitetsförbund och konvojer lyckades man skydda 

5. Angående bondeseglationen i Västerbotten se Stormyr s. ii6f och för Österbotten se Jern 1980, s 
i23f. Om borgerskapets frihetsfientliga åskådning. Se Nikander, s. 180. 
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den svenska sjöfarten. Från sekelskiftet 1800 började hoten mot utrikeshandel att 
göra sig gällande på allvar. De krigförande länderna, särskilt England, förbehöll 
sig rätten att uppbringa även neutrala fartyg vilket i olika omfattning drabbade 
de bottniska handelsflottorna. Det blev svårare för den svenska flottan att skydda 
de civila handelsfartygen. Till detta kom sjöröveriet i Medelhavet som blev ett 
gissel för saltimporten. Sveriges uppslutning på den allierade sidan i kampen mot 
Frankrike ökade krigshotet och kontinentalsystemet 1806 förvärrade situationen 
ytterligare. Handeln styrdes alltmer mot Stockholm och faktum är att den finska 
handeln mer än tidigare var bunden till den svenska huvudstaden vid krigsslutet 
1809. Detta var också en av orsakerna till Fredrikhamnsfredens paragraf om fri 
handel med Sverige under en tid även efter krigsslutet.^ 

Störningarna i utrikeshandeln var högst bekymmersam eftersom livsviktiga 
varor inte kunde importeras på samma sätt som förut och exportinkomsterna 
från andra mindre oumbärliga, men lika fullt värdefulla, varor minskade. Särskilt 
allvarligt var att salttillgången kom i fara. Trots de osäkra förhållandena sände 
flera städer ut fartyg för att hämta salt. Därför fanns i flera av dem, bland annat 
Gamlakarleby och Jakobstad, försvarliga lager som kom väl till pass när kriget 
kom. Kriget som utbröt i februari 1808 kom att bli ytterligare en börda på en 
sedan flera år tillbaka alltmer ansträngd handelsekonomi. Till detta kom att de 
dåliga skördarna under åren före kriget inte kunde kompenseras på vanligt sätt 
genom införsel, eftersom krigets krav på olika sätt förhindrade detta7 

Vid tiden för Finska kriget bodde omkring fem procent av den totala befolk
ningen i de öst- och västerbottniska städerna. Städerna var små. Endast två, Vasa 
och Uleåborg, nådde upp i ett invånarantal över 2 000 personer. Befolkningen 
kom under kriget att minska på grund av flykten från städerna— en och annan 
borgare försvann till Sverige — och de krigsrelaterade sjukdomarna, som bland 
civilbefolkningen i stort krävde en stor tribut.8 

6. I första hand gällde denna "frist" till 1810, men den omförhandlades och förlängdes efter detta 
flera gånger. 
7. Om den bottniska handeln under revolutions- och napoleonkrigen se Jern 1980, s. 152; Nikander 
1944, s. 230; Luukko, s. 440; Snellman, s.8; Björkman, s. 17 f; Nikander, s. 22jf. 

8. Ericsson/Harnesk 1994, s. 37-42. 
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Tabell 2: Befolkning och handlande i de bottniska kuststäderna (och Cajana stad)infór Fin
ska kriget 1808-09 

Invånare Handelsmän 
Umeå 799 28 
Piteå 936 lo** 
Luleå (541)*** 21** 
Torneå 648 22* 
Uleåborg 2368 46 
Brahestad 1104 27 
Caj ana 345 i 
Gamlakarleby 1391 29 
Nykarleby 711 17 
Jakobstad 1229 16 
Vasa 2367 2 6 
Kaskö 393 4 
Kristinestad 999 31 
Totalt 13831 277 

* 1807 års mantalslängd dat nov 1806, ** 1807 års mantalslängd, ***antal mantalsskrivna 
personer 

Källa: RA. Mantalslängder Västerbotten 1807,1808 (Microfiche, Foark Umeå) och FRA. 
Mantalslängder Uleåborgs- och Vasa län 1808 (Microfilm). 

Handelsmännen var i jämförelse med den totala befolkningen mycket få och 
utgjorde en liten exklusiv grupp. Vid tiden för krigsutbrottet 1808 var drygt 270 
handelsmän verksamma i de bottniska kuststäderna. Ungefär 80 av dessa åter
fanns i de fyra västerbottniska städerna. Mer än två tredjedelar av handelsmän
nen var följaktligen hemmahörande i Österbotten.Stadens styrelse låg hos 
borgmästaren och ett rad — den så kallade magistraten. Magistraten var både ett 
förvaltningsorgan och lägsta rättsskipande instans - rådhusrätten, rådsturätten 
eller radstugurätten. Någon klar skillnad mellan dessa båda funktioner fanns inte. 
I det dagliga arbetet varvades rättsskipning med förvaltningsärenden. I de bott
niska städerna tillsattes endast en borgmästare och rådet utgjordes av 7—8 råd
män i de större och 4—5 rådmän i de mindre städerna.^ Trots att det handlande 

9. För Vasa läns städer gällde: Vasa 7 rådmän, Kristinestad 5, Nykarleby 5, Jakobstad 5, Gamlakar-
leby 4 och Kaskö 4 sa kallade bisittare. FRA. Buxhoevdens civilkansli, vol E 31 Vasa läns brev 1808: 
Från landshövding Wanberg, Vasa den 29/3 1808. 
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borgerskapet till antalet var få dominerade de städernas styrelse och ekonomiska 
liv. De flesta av magistratens rådmän var köpmän vilka även innehade hälften av 
platserna i det så kallade äldstes råd, en borgargrupp som bland annat hade till 
uppgift att sköta taxeringen. Dessutom stod de för den absolut största delen av 
städernas sammanlagda förmögenhet. Köpmännens position skyddades av de 
mycket höga krav som ställdes på den som ville få rätt att idka handel i staden. 

Magistraten blev som ett resultat av köpmännens starka inflytande i det stora 
hela en företrädare för denna grupp. Detta får till konsekvens att det är den lilla 
exklusiva gruppen av köpmän, vilka samtidigt ofta var skeppsredare, som kom
mer att synas mest i denna studie då det framförallt är dessa som skymtar fram i 
källmaterialet. Det är viktigt att poängtera det faktum att en och annan välsitue-
rad köpman drev handel i staden, men bodde utanför staden. Detta är till exem
pel fallet med några av de större bruksägarna. 10 

Trots köpmännens dominerande ställning fanns det andra grupper som är 
intressanta i rollen som leverantörer av livsmedel. Först och främst kan nämnas 
den speciella grupp av handelsmän som kallades för hökare. Hökarna skötte livs
medelshandeln. För att verka som hökare krävdes en kortare lärotid, men i gen
gäld fick hökaren inte bedriva utrikeshandel. Hökare återfinns inte i alla städer. 
Istället sköttes livsmedelsleveranserna och försäljningen där av slaktare, bagare 
och fiskare vilka räknades till borgerskapet om de vunnit burskap.11 Det är också 
på sin plats att konstatera att handel bedrevs av ett antal handlande änkor, som 
efter sina mäns frånfällen fortsatte att driva rörelsen vidare. 

Slutligen är en definition nödvändig. Vilka som skall räknas till borgarna är 
inte helt självklart. Till borgarna räknas först och främst de som bor i en stad och 
i denna innehar burskap - det vill säga bedriver handel eller hantverk. För det 
andra inbegrips även de som utövade något ämbete i lokalförvaltningen eller 
stadsförvaltningen. Avsikten är att i borgargruppen får med alla de som på något 
sätt var betydelsefulla som leverantörer av förnödenheter till armén eller kunde 
utföra tjänster som var en förutsättning för underhållet. 

lO.Jern 1996, s. 383 f; Villstrand, Nils Erik. "Stormaktstiden", Finlands historia deh, Helsingfors 
1996, s. 200-201; Fällström, Anne-Marie/Mäntylä, Ilkka. "Stadsadministrationen i Sverige-Fin-
land under frihetstiden" i Stadsadminstration i Norden på 1700-talet, Oslo 1982, s. 219t 
1 l.Luukko, s. 386. Om fiskarna se Jonson, Hans-Olof. "Fiskerskapet" i Sundsvalls historia dell, 
Sundsvall 1996. 
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Städerna och Finska kriget 1808—09 

Städerna i denna undersökning låg längs den viktiga kustvägen som sträckte sig 
runt hela Bottenviken och band samman hela norra Sverige och Finland. Denna 
kustväg, eller strandvägen som den i allmänhet kallades på den finska sidan, var 
inte minst viktig under vinterhalvåret då sjöfarten upphörde. Uleåborg, Nykar-
leby och Gamlakarleby låg vid kusten där de viktiga landsvägarna från det inre av 
Finland mötte kustvägen. Det var längs dessa tre vägar tillsammans med kustvä
gen som kriget 1808 kom att utkämpas och avgöras. Kuststäderna hade tillgång 
till goda hamnar och kunde därmed användas för transporter från södra Sverige, 
över Bottenviken mellan Väst- och Österbotten eller bindas samman med farle
derna längs kusten. I städerna fanns redan före kriget kronomagasin för insam
ling av naturaskatter och dessutom alla de privata magasinen för varor som 
inskeppades till och från städerna eller kom från stadens kringland. Bebyggelsen 
i städerna erbjöd dessutom goda inkvarteringsmöjligheter. Sjukhusen för det 
mycket stora antalet sjuka under kriget kom att koncentreras till städerna. Sär
skilt Umeå och Uleåborg fick ta emot många sjuka. 

Tre städer kom att spela en särkilt viktig roll under kriget - Uleåborg, Torneå 
och Umeå. Uleåborg var kanske den mest betydelsefulla orten under hela kriget i 
Finland 1808. Som residensstad för länsstyrelsen i llleåborgs län och ställning 
som handels- och sjöfartsstad i norr blev staden det viktiga logistiska centrumet 
för den svenska armén från februari till november 1808. Hit nådde aldrig rys
sarna förrän på hösten 1808 då den svenska armén redan var på reträtt ut ur Fin
land. Torneå deltog aktivt i underhållet redan från krigets inledning och fick 
bidra i stor omfattning under stilleståndsperioden från slutet av november till 
slutet av mars 1809 ài Finska armén låg förlagd i staden och dess omnejder. 
Umeå var under striderna i Finland främst betydelsefull som sjukhusort, men 
också för att ta emot och magasinera förnödenheter från södra Sverige. Härnö
sand övertog Umeås roll som underhållsbas efter det att Umeå fallit i ryssarnas 
händer för andra gången i månadsskiftet maj-juni 1809. 

Kriget påverkade städerna kring Bottenviken olika som en följd av krigsut
vecklingen. Den brådstörtade svenska reträtten under mars innebar att de öster
bottniska städerna snabbt kom under rysk ockupation med undantag för 
Uleåborg. Ockupationen inleddes med den ryska inmarschen i Kristinestad den 
22 mars 1808. Kaskö mottog på egen begäran en kosackkommendering den 25 
mars. 12 Alla städer söder om Uleåborg var i ryska händer efter striderna vid 
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Pyhäjoki och Siikajoki den 16-18 april 1808. Den svenska motoffensiven under 
våren tvingade snabbt ryssarna från städerna nära Uleåborg, men Vasa kom först 
efter det misslyckade landstigningsförsöket den 24 juni i svenska händer och då 
hade staden utsatts för rysk plundring. 

Sommaroffensiven befriade under sommaren åter alla de österbottniska stä
derna. Till Kristinestad ankom förstärkningar till Finska armén som egentligen 
bara hann vara med om slutstriderna i Sydösterbotten och reträtten norrut. Den 
19 november 1808 slöts konventionen i Olkijoki vilket innebar att den sista fin
ska staden, Uleåborg, föll i ryssarnas händer. Kriget flyttade i och med ryssarnas 
offensiv mot det svenska fastlandet i mars in i Västerbotten. Torneå togs omedel
bart av ryssarna i mitten av samma månad och successivt ockuperades länet 
under våren. Umeå utrymdes av von Döbeln i månadsskiftet maj-juni 1809 och 
länets städer befriades inte förrän efter landstigningsexpeditionen till Ratan 
under andra hälften av augusti och freden i september 1809. 

Borgerskapet som leverantörer av förnödenheter till 
den svenska armén 

Varuslag och kvantiteter 

Utgångspunkten för en bedömning av de bottniska städernas bidrag till krigsan
strängningarna tas lämpligtvis i en undersökning av vilka kvantiteter borgarna 
levererade till den svenska armén. I tabellen redovisas stad för stad de samman
lagda kvantiteterna av sju betydelsefulla livsmedelsvaror. Medtagna är leveranser 
till Finska armén fram till mars 1809 och därefter till Norra armén. Leveranserna 
har genomförts av borgare eller grupper av borgare som har kunnat knytas till 
städerna genom en jämförelse med mantalslängderna. 

Vid genomgångarna av krigs- och magasinsräkenskaperna, som undersök
ningen bygger på, finns några generella problem. Det är i vissa fall svårt att helt 
kunna avgöra om leverantören verkligen kan räknas till borgerskapet. En person 
kan i räkenskaperna anges som handelsman eller borgare, men saknas i mantals
längderna för de bottniska städerna. Den regel som har tillämpats är att så strikt 

12.Finell, Helge. "Kaskö under ofärdstider och nödår" i Kaskö stads historia, Kaskö, s. 352f; Kristi-
nestads, historia, Kristinestad 1915, s. 426f. 
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som möjligt följa mantalslängderna. I vissa fall har det varit svårt att avgöra vil
ken person det är frågan om då endast efternamnet har angetts. En viss osäkerhet 
om leverantörens verkliga stadstillhörighet kan i vissa fall uppkomma. Detta har 
lösts genom en avvägning om det är sannolikt eller inte att personen var hemma
stadd i staden. Det tredje problemet är att personer med direkt anknytning till 
civilförvaltningen påträffas i räkenskaperna. Till exempel förekommer landshöv
dingar eller kronofogdar som leverantörer av ofta mycket stora kvantiteter förnö
denheter - bland annat spannmål. Dessa personer tillhör i många fall 
borgerskapet, men deras leveranser har ändå inte tagits med då de med största 
sannolikhet har levererat varor å tjänstens vägnar som upphandlats eller utskri-
vits bland allmogen. Det finns trots allt en liten möjlighet att delar av varorna 
kommer från städerna. Detta gäller särskilt i fallet med generalkrigskommissaria-
tet utsände Klingstedt som förekommer frekvent som leverantör. Det har inte 
alla gånger varit möjligt att skaffa kunskap om varifrån de varor han har levererat 
kommer. Verifikaten brister i sin information eller saknas helt. I det stora hela är 
ändå tveksamheterna inte övervägande. De skillnader i utfallet som de skulle 
kunna leda till har bedömts vara av mindre betydelse och inte påverkat resultatet 
i sin helhet. 

De största leveranserna stod Uleåborg för sett över hela kriget tätt följt av 
Torneå och Umeå. Bland de övriga städerna är det bara först Vasa och sedan 
Gamlakarleby, Brahestad och Piteå som står för några större kvantiteter. Vad 
dessa skillnader kan ha berott på kommer att diskuteras nedan i samband med 
att en undersökning av leverantörerna presenteras. Här räcker det med att kon
statera att de västerbottniska städerna inte presterade mindre än de österbott
niska. Trots att den mest intensiva krigföringen ägde rum i Österbotten går det 
inte att säga att de österbottniska städerna fick bära ett tyngre lass än de väster
bottniska när det gäller leveranser av proviant. Det är i sig ett viktigt resultat som 
stärker uppfattningen att ur underhållssynpunkt var hela norra Finland och 
Sverige ett underhållsområde. 

Kvantiteten av de olika varor borgerskapet levererade varierar. För att få ett 
grepp om betydelsen av leveranserna har mängderna jämförts med vad som kräv
des för att försörja en svenska armé om 15 000 man, vilket är den styrka armén 
hade i medeltal under 1808, vilket har räknats fram utifrån uppgifterna i bilaga 1. 
Det generella resultatet är att smöret och saltet var de varor som borgarna levere
rade mest av i jämförelse med arméns behov. Dessa varor skulle kunna betecknas 
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som exklusiva och utgjorde inte grunden i arméns proviantering, men saknade 
för den skull inte betydelse. Minst betydelse hade borgarnas leveranser av mjöl 
och det färdiga brödet, medan spannmål, salt kött/fläsk, färskt kött/fläsk och salt 
fisk intog en mellanställning. 

Den sammanlagda mängden bröd som såldes till armén räckte inte i mer än 
18 dagar för en armé om 15 000 man. Den mängd bröd som levererades färdigt 
från städerna motsvarade 15 procent av den sammanlagda mängden som handla
des upp lokalt under 1808—09. Det är svårare att avgöra insatsen när det gäller 
spannmål och mjöl, då dessa produkter kan ha använts både som kokämne och 
till framställning av bröd. Mjölet bakat till bröd motsvarade 5 dagars behov för 
en armé av samma storlek som ovan. I fråga om spannmål stod det bottniska 
borgerskapet för lite mer än 14 procent av den totala mängden spannmål upp
handlad lokalt till Finska och Norra armén 1808-09. Mängden spannmål måste i 
sådana fall sägas ha varit relativt stor med tanke på att stadsbefolkningen 
utgjorde en så liten del av den totala befolkningen. 

När de gäller de övriga varorna var borgerskapets bidrag relativt sätt mycket 
större i avseende på salt kött/fläsk, smör och salt än var fallet var med färskt kött/ 
fläsk och salt fisk. Störst var omfattningen av smörleveranserna. Inte mindre än 
51 ton smör ville krigskommissariatet att Uleåborgs stadsbor skulle leverera i bör
jan av oktober 1808. Denna leverans skulle följas av åtta och ett halvt ton varje 
månad fram till juni 1809. Även Torneå beordrades att leverera åtta och ett halvt 
ton i månaden i mitten av januari 1809. Uppenbarligen klarade man inte av att 
riktigt uppfylla dessa kvantiteter, men Uleåborgs och Torneå borgerskap levere
rade ändå tillsammans nästan 78 ton smör till armén. Den sammanlagda mäng
den smör som borgarna levererade motsvarade mer än ett års förbrukning. 
Samma beräkning för salt kött/fläsk visar att upphandlingen från de bottniska 
städerna motsvarade 29 veckors förbrukning. Mer än tre fjärdedelar av det salta 
köttet /fläsket kom från Umeå och Torneå. För hälften av denna kvantitet stod 
sedan i sin tur två personer: brukpatron Eric Forsell i Umeå och rådmannen 
Anders Lytraeus i Torneå. 

Salt var en vara som endast kunde komma från städerna, eftersom den måste 
hämtas på utrikesorter. Av det skälet var de bottniska städernas bidrag helt av 
görande. I undersökningen ingår endast det som direkt såldes till armén, men 
tusentals tunnor måste har gått till bönderna för insaltning av deras livsmedel. 
Mer om saltet nedan. 
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Resultaten för färskt kött visar att detta i mindre utsträckning levererades till 
armén. De bottniska städernas leveranser av färskt kött/fläsk var ändå relativt 
stor - motsvarande 15 veckors förbrukning. Största delen av denna kvantitet 
kom, vilket framgår i tabellen, från Uleåborg och levererades till tre fjärdedelar 
av en person - slaktaren Eric Gråsten. Honom och andra leverantörer finns det 
anledning att återkomma till nedan. Den salta fisken motsvarade 12 veckors för
brukning. 

Tabell y. Kvantiteter av några betydelsefulla varor levererade av borgerskapet i de bottniska 
städerna till Finska armén och Norra armén under Finska kriget 1808—09 

Spannmål Mjöl Torrt Smör Salt Kött och fläsk Salt fisk 
(tunnor) (kg) bröd (^g) (%) (färskt/salt) (kg) 

(kg) (kg) 
Umeå 4059 39681 19534 648 9287 11819/ 100709 58257 
Piteå 27 667 56296 885 1414 51 /119 1237 
Luleå 
Torneå 1480 20487 9451 45195 11586 12128 / 126090 21028 
Uleåborg 791 33402 37762 32746 34021 45059 / 42535 15892 
Brahestad 1429 5238 2975 336 /1391 1623 
Cajana 
Gamlakarleby 75 38 3198 570 2116/6908 595 
Nykarleby 2 38 3400 770 / 
Jakobstad 25 30 
Vasa 35 25338 35426 542 5600 96 / 16899 1322 
Kaskö 
Kristi nestad 

Totalt 6494 119575 159966 88490 68853 72375/294294 99944 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°1 43°~~3I: Krigsräkenskaper, Finska generalkrig-
skommissariatet 1808—09, kassasammandrag; vol 432—57: Krigsräkenskaper, Finska gen-
eralkrigskommissariatet 1808-09, verifikationer; vol 462:, kassaräkning; vol 458-459: 
Finska krigsräkenskaper första halvåret 1810, verifikationer; vol 463,: Finska krigsräken
skaper 3:e och 4:e kvartalet 1810- oktober 1811, kassaräkning; vol 461,477-481: Finska 
krigsräkenskaper 3:e och 4:e kvartalet 1810- oktober 1811, verifikationer; vol 510: Finska 
provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och Finland 1808—09 med verifikationer; 
vol 487-509: Finska provianträkenskaper, Fältmagasin i Norrland och Finland 1808-09, 
verifikationer; vol 612—36:1809 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, 
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Fälttåget i Norrland, Västerbotten med verifikationer; vol 637-42: 1810- mars 1811 kass
abok för Norra arméns generalkrigskommissariat med verifikationer; vol 643-45:1811 års 
kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat med verifikationer; vol 664—76: 
Huvudbok för fd Norra arméns provianträkenskaper 1808,1809 med verifikationer. 

Borgarnas insatser när det gäller furage var blygsamma. Vissa kvantiteter levere
rades visserligen, men i relation till vad landsbygden och bönderna presterade var 
det just blygsamt. Ett avsteg från detta generella förhållande utgör trots allt leve
ranserna till Torneå magasin i slutet av april och början av maj 1808. Tre hand
lande från Torneå stad finns antecknade som leverantörer av närmare 250 ton 
hö. Det är ändå orimligt att tänka sig att dessa kvantiteter skulle ha kommit från 
staden. Sannolikt har handelsmännen agerat mellanhand.13 

Det vita guldet — saltet 

Salt var från början av kriget en vara som hade en alldeles särskild ställning. Den 
var helt nödvändig för konserveringen av kött, fläsk och fisk. Eftersom salt 
endast kunde importeras från utrikes orter innebar krigsutbrottet att möjlighe
terna att föra in salt utifrån var begränsade.14 Städerna var skyldiga att hålla så 
kallade nederlagslager av salt för att klara fiuktueringar i tillförseln utifrån. Dessa 
lager inventerades nu efter krigsutbrottet och städerna gavs order om att rappor
tera hur stora allmänna och privata lager som fanns. Vissa av städernas saltlager 
anges i korrespondensen med olika myndigheter. Jakobstads magistrat uppgav i 
mitten av januari 1808 att ett lager om 5304 tunnor fanns tillgängligt. En och en 
halv månad senare uppgavs lagret omfatta 2500 tunnor.1-5 Från Gamlakarleby 
rapporterades om ett lager omfattande 4530 tunnor. Tillgången i Uleåborg upp

13.KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°143°~3I: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissariatet 
1808-09, kassasammandrag; vol 432-57: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissariatet 
1808-09, verifikationer. 
l4.Salt hämtades bland annat från de brittiska hamnarna, främst Liverpool, och olika orter kring 
Medelhavet. 
15.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Jakobstad, vol Da: 8-9 1791-1810 Brevkoncept: skri
velse till landshövdingen den 19/11808.1 en annan skrivelse till landshövdingen den 5/3 1808 upp
ges förråden vara 2500 tunnor. Om detta avser nederlagslagret eller om det faktiskt handlar om en 
minskning är oklart. Den 15/111808 anges lagret bestå av 2180 tunnor i en skrivelse till den ryske 
generalmajoren von Knorring. 
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gick vid samma tidpunkt till 12 226 tunnor. Från Luleå rapporterades salttill
gången omfatta 120 tunnor fördelat på 11 personer. Detta framstår som en 
mycket liten mängd satt i relation till de österbottniska städernas lager. Antagli
gen rör det sig om privata lager hos handelsmännen i staden.16 

Av avgörande betydelse blev hur länge dessa lager räckte. Mängden salt i 
Gamlakarleby beräknades räcka under 2 år för staden med omnejd. Magistraten 
i Uleåborg ansåg att saltbrist skulle komma att uppstå under hösten 1808 om 
inga uppköp kunde genomföras innan dess. För Torneå återfinns inga uppgifter 
på saltlagrens storlek, men i slutet av maj 1808 ger Klingstedt staden tillåtelse att 
använda nederlagssaltet för att det skall vara möjligt att salta in den lax som för
väntas fångas, vilket måste innebära att lagren började tryta. I oktober 1808 
inkom till magistraten i Luleå meddelande från landshövding Stromberg att 700 
tunnor salt hade ställts till länets förfogade från magasin i Stockholm. Detta stär
ker uppfattningen att saltet i Västerbotten var på upphällningen.17 

Saltlagrens storlek i början av kriget ger vid handen att det fanns lager som 
åtminstone räckte över sommaren och kanske hela året 1808 ut. Samtidigt visar 
det att inför 1809 skulle saltbrist uppstå, kanske redan under hösten 1808. Stä
derna försåg kringlandet med salt och eftersom insaltade livsmedel, främst fisk 
och kött,' var en sa viktig del av hela livsmedelshanteringen skulle allvarliga pro
blem uppstå om saltet tog slut. Någon allvarlig allmän brist hann trots kriget 
aldrig uppstå. Direkt efter krigsslutet sattes importen igång igen. Åtminstone två 
fartyg inkom med saltlaster till Jakobstad i slutet av september och mitten av 
oktober 1809. Dessa fartyg lämnade antagligen staden före krigsutbrottet och 
fick vänta ut kriget, innan de kunde återvända med sina laster.18 

16.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby, Da 10:1808 Brevkoncept: rapport till 
landshövdingen den 7/3 1808; ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv), Uleåborg vol Bllf 
3:1798-1809 Brevkoncept: till landshövdingen den 5/3 1808; HLA, Luleå stadsarkiv, rådsturätten 
och magistraten vol FI:i3 magistratshandlingar: inventering av salttillgången den 30/5 1808. 
17. ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv), Torneå: BI: 27 Inkomna handlingar: Från Kling
stedt, Torneå den 25/51808; HLA. Luleå stadsarkiv (Rådhusrätten och magistraten), FV: 6 Kungö
relser: Från Strömberg, Umeå den 27/10 1808. 

18.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Jakobstad vol Da 8-9:1791-1810 Brevkoncept: till 
landshövdingen den 20/9 och 11/10 1809. 
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Arméns upphandling av salt var inte så omfattande i jämförelse med de 
ansenliga lager som fanns i vissa städer — detta framgår av undersökningen ovan. 
Upphandlingen från Uleåborg omfattande inte mer än drygt 285 tunnor. 
Poängen i detta sammanhang är att saltet kanske inte i första hand behövdes av 
armén direkt, utan bäst gjorde nytta hos bönderna och de produkter som de 
behövde salta in. 

Leveransernas natur — frivillig upphandling eller rekvisition under tvang,? 

Uppmaningarna till borgerskapet att sälja förnödenheter kan inte uppfattas som 
försiktiga förfrågningar. Krigsläget innebar att borgarna var tvungna att gå med 
på upphandling. Risken fanns att krigsmakten tog till direkt rekvisition utan 
ersättning eller tvingade fram handel mot mycket låga priser. I sakens natur låg 
att det var bättre för borgerskapet att gå med på de priser som bjöds än att riskera 
större ekonomisk förlust. Ett visst förhandlingsutrymme fanns ändå, eftersom 
armén var i så desperat behov av det städerna kunde erbjuda. 

Ett exempel på borgerskapets försök att "förhandla" ges i oktober 1808. Krigs
kommissariatet ville få borgerskapet i Uleåborg att leverera 51 ton smör och dess
utom att förbinda sig att ytterligare leverera 8,5 ton i månaden. Borgarna svarade 
att de direkt kunde sälja 59,1 ton mot betalning och sedan ytterligare 8,9 ton om 
krigskommissariatet betalade så mycket att de inte gjorde alltför stor förlust. 
Däremot kunde de inte förbinda sig att leverera 8,5 ton i månaden, då förbindel
sen med Savolax var bruten. Denna "förhandling" skedde när den svenska armén 
var på reträtt och läget ur militär synpunkt var mycket bekymmersamt.19 

Ur krigsmaktens perspektiv gällde det att förmå borgerskapet att leverera mot 
så låga priser som möjligt. Prisstegringarna inom krigsområdet var betydande 
och armén hade begränsad tillgång på kontanter. Priset på olika produkter blev 
föremål för diskussion vid flera tillfällen. Armén var ofta missnöjd med borger
skapets pris och borgerskapet ville undvika förluster.20 Att frågan diskuterades 

19.ULA. Magistrat och rådsturätter, Uleåborg vol Bllf: 3 1798-1809 Brevkoncept: skrivelser till 
vice landshövding Schoultz den 6 och 7/10 1808. 
20.Till exempel ULA. Magistrat och rådsturätterna, Tornea vol BI: 27 Inkomna handlingar : skri
velse den 21/5 1808; BI: 28 Inkomna handlingar: skrivelse den 16/11809 
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visar trots allt att gencralkrigskommissariatet var berett att ge sig in i förhand
lingar. Att däremot tala om handel i egentlig mening är att dra frågan för långt. 
Förhållandet visar ändå att krigsmakten uppenbarligen menade sig vara tvungen 
att ta viss hänsyn till borgerskapet. 

Olika löften från krigskommissariatets sida om ersättning vittnar också om 
att det var frågan om en balansgång - lagom påtryckningar och löften om ersätt
ning direkt eller senare. I mitten av juni 1808 lovade till exempel ingen mindre 
än Klingspor Gamlakarleby borgerskap att den proviant som levererades till 
armén skulle ersättas in natura, med liknande produkter, före nästa skörd. Ett 
löfte som på goda grunder måste ha ifrågasattes av en och annan borgare. De 
svenska militära myndigheterna låg också på magistraten för att få fram förnö
denheter. Fyra dagar efter Klingspors löfte till Gamlakarleby borgerskap inkom 
begäran från generalkrigskommissariatet om att alla de som inte hade levererat 
bröd skulle rapporteras. Löftet — moroten förbyttes mot påtryckningar — pis
kan.^* Hot om vite för den som inte levererade förekom också som påtryck
ningsmedel. Däremot förefaller inte något direkt våld ha utövats från 
krigsmaktens sida.22 

Slutligen kan man konstatera att kontrollen av städernas handel under olika 
skeden av kriget var mycket hård. Förbud mot utförsel av vissa varor eller förnö
denheter överhuvudtaget utfärdades av den svenska krigsmakten under olika 
perioder.23 Krigsmaktens vilja att i vissa avseenden tillmötesgå borgerskapet, och 
inlåta sig i vad som skulle kunna betecknas som förhandlingar om kvantiteter 
och priser, borde rimligtvis ha varit ett uttryck för arméns insikt att det gällde att 
hålla sig på god fot med borgerskapet. Ett obstruerande borgerskap skulle knap
past gagna krigsansträngningarna. 

21.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Ea: 52 1808 Ankomna brev: från 
Klingspor den 16/61808 och från Nyberg vid generalkrigskommissariatet den 20161808. 

22. Hot om vite till exempel ULA. Magistrat och rådsturätterna, Torneå BI: 28 Inkomna hand
lingar: från Ekorn den 2/21808. 

23. Bland annat ULA. Länsstyrelsen, Ea4 Ankommande brev från olika myndigheter 1808: Från 
Klingspor, Brahestad den 29/5 1808. 

254 



KAPITEL 7 • STÄDERNA OCH BORGARNA I KRIGETS TJÄNST 

Leverantörerna och skillnaderna mellan städernas leveranser 

Undersökningen av städernas leveranser av vissa varor ovan blottlade stora skill
nader mellan de bottniska städerna. En diskussion om vilka orsakerna till detta 
kan ha varit utlovades. I tabell 4 nedan redovisas antalet borgare som levererade 
till armén under kriget. Resultatet kan direkt jämföras och diskuteras med 
undersökningen av städernas levererade kvantiteter som grund. 

I Österbotten var det egentligen bara Vasa, Uleåborgs, Gamlakarlebys och 
Brahestads borgerskap som under olika perioder deltog mer frekvent i leveran
serna. I Uleåborg levererade borgarna under hela hösten fram till den svenska 
reträtten i november 1808. På samma sätt avlämnade borgarna i Brahestad och 
Gamlakarleby proviant under hösten med undantag för de första tre månaderna 
1808. Magistraten i Gamlakarleby angav visserligen i slutet på februari, att det 
bland annat fanns 75 tunnor salt kött i staden som kunde användas av armén, 
men några leveranser skedde inte förrän i juni, när de båda städerna återtagits av 
den svenska armén.24 Borgarna i Jakobstad bidrog endast under det tredje kvar
talet. Nykarlebyborna återfinns som leverantörer under det andra och tredje 
kvartalet. Vasa stad gjorde stora insatser under det första och tredje kvartalet, 
medan endast en leverantör finns registrerad i källmaterialet för det andra kvarta
let 1808. I Kristinestad och Kaskö verkar överhuvudtaget ingen upphandling ha 
skett. Magasinet i Kristinestad flyttades i all hast norrut undan ryssarna.2-5 Till 
Kaskö magistrat avsändes order om att rapportera tillgången på salt kött, smör, 
strömming, sill och furage den 26 februari 1808, men några leveranser hann man 
inte med, innan ryssarna tog de södra delarna av Österbotten. Senare under 
augusti och september månader 1808 bidrog stadsinnevånarna i Kristinestad med 
målning av spannmål och bakning av bröd, men det är osäkert om den spannmål 
som användes till detta kom från staden.2^ 

24.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Da 10:1808 Brev koncept: rapport 
till landshövdingen den 29/21808; KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 437: Finska krigsräkenska
per, verifikationer på upphandling Gamlakarleby magasin 2.kvartalet 1808. 
25. VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms södra fögderi vol Da 2:1807-1821 Brevkoncept: Skrivelser 
till diverse personer under mars månad från kronofogde Matts Hellman. 
26. VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Kaskö vol Eb 4-5:1808-1814 Anlända brev: Från läns
styrelsen (landshövding Wanberg) den 26/21808. 
27. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 5IO: Magasinsförslag proviant och furage 1808-09 
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Tabell 4: Antalet borgare i de bottniska städerna involverade i leveranser av proviant till den 
svenska armén 1808—09 

Antal Antal bordare som dei 'tog; i leveranser per kvartal 
borgare som 1808 1809 
levererade l.kv 2.kv 3.vt 4.kv l.kv 2.kv 

Umeå 12 1 2 1 3 10 
Piteå 4 1 2 5 1 
Luleå 1 1 1 
Torneå 26 6 3 5 22 
Uleåborg 41 7 7 12 25 
Brahestad 12 10 2 
Cajana 
Gamlakarleby 19 13 9 1 
Nykarleby 2 1 4 
Jakostad 4 4 
Vasa 31 21 1 12 
Kaskö 
Kristinestad 

Totalt 152 30 40 48 33 31 11 

Källa: se tabell 3. 
Kommnetar: Vissa leverantörer levererade till armén vid flera tillfällen. Därför överstiger 
det sammanlagda antalet leverantörer för de sex kvartalen det antal borgare som deltog i 
handel med armén. Vissa leverantörer har uteslutits. Detta gäller till exempel 
landhövdingen i Vasa då denne hade direkt anknytning till lokalförvaltningen för hela 
länet. 

I Västerbotten var borgerskapet i de tre södra städerna - Umeå, Piteå och Luleå 
— mindre aktivt än befolkningen i Torneå. 20 olika stadsbor från dessa tre städer 
sålde proviant till den svenska armén under 1809. Torneå borgerskap deltog 
mycket mer frekvent. Inte mindre än 22 borgare levererade under perioden janu
ari-mars 1809 till den svenska armén. Andra kvartalet 1808 är samma siffra fyra 
borgare och under det fjärde kvartalet skaffade tre borgare fram proviant.28 

Under 1808 är antalet borgare som levererade från de Övriga städerna försumbart. 

28. ibid, vol 430-57: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissariatet 1808-09, kassasamman
drag med verifikationer. 
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Vid en jämförelse mellan antalet borgare som levererade och de kvantiteter 
som städerna presterade av vissa varor kan man dra vissa slutsatser. Det finns inte 
ett direkt samband mellan många aktiva leverantörer och stora kvantiteter provi
ant. De städer som levererade de största kvantiteterna verkar inte alltid ha haft 
det största antalet aktiva leverantörer bland borgerskapet. Bilden är inte klar. 
Umeå och Piteå hade ett relativt litet antal leverantörer i förhållande till de kvan
titeter proviant som levererades. Motsatt förhållande gäller för Gamlakarleby, 
där de 19 borgare som under kriget var inblandade i handel med armén i medel
tal presterade mindre mängder än i de andra städerna. Vad beror detta på? Var
för skiljer sig städernas prestationer och varför står inte antalet leverantörer i 
proportion till kvantiteten förnödenheter? 

De olika städernas insatser borde rimligtvis ha varit avhängigt och beroende 
av krigsförloppet. Den tidsperiod det var möjligt för svenska armén att genom
föra upphandling varierade i takt med att kriget böljade fram och tillbaka. De 
flesta av städerna i Österbotten kom mycket snabbt under rysk ockupation 
under våren 1808 på grund av den snabba svenska reträtten till Uleåborg. Det lig
ger nära till hands att anta att detta påverkade möjligheterna för det svenska 
generalkrigskommissariatet att knyta kontakter med handelsmän och andra pre
sumtiva leverantörer i städerna och hinna med att slutföra leveranser. Trots att 
order om upphandling gick ut före krigsutbrottet förefaller upphandlingen ha 
tagit lång tid. Innan leveranserna hann ske hade den svenska armén tvingats reti
rera. 

Detta skulle kunna förklara varför Uleåborgs och Torneå borgerskap deltog 
mycket mer aktivt i leveranserna. Dessa båda städer utgjorde underhållsbaser för 
armén under längre tid än de andra städerna. Vasaborgarnas stora insatser i bör
jan av hösten 1808, trots att staden plundrats av ryssarna i slutet av juni, kan för
stås på samma sätt. Den svenska huvudarmén stod i södra Österbotten, i 
Vasatrakten, från slutet av juni till slutet av augusti 1808 då kriget definitivt hade 
vänt till svenskarnas nackdel och den slutgiltiga reträtten norrut inleddes i början 
av september. Under det andra och tredje kvartalet 1808 deltog även städerna 
mellan Vasa och Uleåborg på ett helt annat sätt i leveranserna. 

Det är däremot svårare att förklara varför 16 borgarna i Vasa hann leverera till 
armén under februari och mars 1808 och detta inte lyckades alls i de fyra städerna 
norr om Vasa. På samma sätt är det svårare att förstå varför de västerbottniska 
städerna presterade så blygsamma mängder under hela 1808. Lösningen på det 
problemet kan vara att de civila myndigheterna hade mer svårt att utöva infly-
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tände i dessa städer. Vasa hade ställning som residensort för landshövdingen och 
därmed var det enklare för myndigheterna att direkt se till att upphandling 
genomfördes. I Torneå fanns vice landhövding Ekorn som utsetts att särskilt 
stötta armén med förnödenheter och transporter. Denna förklaring skulle även 
kunna gälla för Umeå, eftersom undersökningen inte säger hela sanningen om 
Västerbottens residensstad. Umeå härbärgerade en mycket stor mängd sjuka 
under hösten 1808 till vilka stora resurser gick. Dessutom levererade staden för
nödenheter till den så kallade Norra fördelningen under 1808, vilket inte finns 
med i undersökningen. Under 1809 då Finska armén anländer till Västerbotten 
och inte minst efter mars 1809 kom Umeå att dras iji alltmer i leveranser vilket 
representeras av de 11 borgare som återfinns som leverantörer till armén. Denna 
koppling skulle i sådana fall peka på att det var avgörande att civilförvaltningen 
kunde agera direkt och snabbt. När den tiden inte fanns minskade också leveran
serna. 

Skillnader i städernas storlek och ekonomiska välstånd är också en rimlig fak
tor att räkna med i sammanhanget. I stor utsträckning var det de större ekono
miskt starka städerna som bidrog mest till krigsansträjigningarna. Torneå utgör i 
detta sammanhang ett undantag. Trots sin relativa litenhet, tredje minsta stad 
sett till invånarantalet, stod stadens borgerskap för ansenliga mängder förnöden
heter. I detta fall måste krigsförloppet anses som avgörande och av större bety
delse än stadens storlek. Det geografiska läget som länk mellan Väst- och 
Österbotten där Bottenviken vänder tillsammans med krigsförloppet och närhe
ten till länsstyrelsen skulle på så långt vara två mer fruktbara förklaringar till det 
mönster som borgerskapets leveranser uppvisar än stadens storlek och ekono
miska välstånd. En slutsats som måste dras utifrån dessa resonemang är att den 
snabba reträtten norrut i februari-mars 1808 minskade möjligheterna till upp
handling i städerna. Ur underhållsperspektiv finns det alltså skäl att ifrågasätta 
den snabba reträtten 1808. Hade Klingspor försökt hålla sin ställning så länge det 
var möjligt hade armén kunnat handla upp större mängder förnödenheter - inte 
minst från städerna - och dessutom förhindrat ryssarna att kunna utnyttja 
samma resurser. 

Frågan är om det kan finnas fler förklaringar som kastar ljus över borgerska
pets bidrag till krigsansträngningarna? Det sammanlagda antalet borgare som 
levererade till den svenska armén var förhållandevis litet, om man ser till den 
totala befolkningsmängden i städerna. Dessutom presterade ett litet antal bor
gare i vissa städer, främst Umeå och Piteå, en stor mängd proviant. Sammanlagt 
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har med säkerhet 152 borgare i de städer som ingår i undersökningen kunnat 
identifieras som leverantörer till armén. Av dessa var omkring 100 verksamma 
som handelsmän. Detta motsvarar mindre än en tredjedel av alla handlande i de 
bottniska städerna. Frågan är om det finns fler förklaringar till varför leveran
serna var koncentrerat till 100 handelsmän och 81 övriga borgare än de som 
redan förts fram? 

Borgarna som mellanhänder 

En förklaring till det relativt ringa antalet borgare som levererade till armén 
skulle kunna vara att den svenska krigsmakten helst köpte av så få personer som 
möjligt, därför att det var enklare och effektivare. De borgare som var involve
rade i leveranser till den svenska armén skulle då ha fungerat som mellanhänder i 
olika avseenden. 

De enskilda borgarna levererade i regel i detta sammanhang mindre kvantite
ter och förekom högst några gånger som leverantörer. 48 av borgarna levererade 
vid mer än ett tillfälle - det vill säga omkring en fjärdedel. Endast 15 borgare, 
handelsfamiljer eller handelskompanier återfinns vid fem eller fler tillfällen. 
Denna grupp kommer att ges särskild uppmärksamhet nedan. Att gruppen som 
levererade vid flera tillfällen är så relativt liten skulle kunna tyda på att armén 
sökte entreprenörer som kunde återkomma med mer varor. 

I många fall hade de personer som stod för de stora kvantiteterna någon form 
av anknytning till förvaltningen — lokalförvaltningen i allmänhet eller magistra
ten. De tillhandahöll varor i egenskap av ämbetsmän eller förtroendevalda. Till 
exempel levererade borgmästaren Högman i Vasa drygt fem ton salt till Vasa 
fältmagasin i mars 1808, vilket förmodligen kom från flera borgare. Även utan 
denna koppling till förvaltning eller styrelse fungerade flera borgare som mellan
händer i ett helt annat avseende: förmedlare av varor från landsbygden. Slaktaren 
Eric Gråstens leveranser till Uleåborgs fältmagasin i slutet av mars 1808 av inte 
mindre än 34 ton färskt kött är med största sannolikhet ett exempel på detta. 
Detta får till konsekvens att bakom en leverantör i räkenskaperna döljer sig i 
verkligheten flera borgare eller bönder från landsbygden.29 

29. Exemplen hämtade från KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 433, 437 : Finska krigsräkenskaper, 
upphandling av proviant Vasa och Uleåborgs fältmagasin 1808. 
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Städerna och borgarnas funktion som mellanhand mellan statsmakten, i 
detta fall krigsmakten, och landsbygden är bara ett uttryck för tingens ordning 
under början av 1800-talet. Handeln styrdes via städerna och i krigstid kunde 
krigsmakten dra nytta av detta förhållande, eftersom det blev enklare att komma 
över vissa varor genom borgarnas förmedling än genom tidsödande upphand
lings- eller utskrivningsförfaranden på landsbygden. I städerna samlades lager 
hos köpmännen av produkter som kom från landsbygden. Detta förhållande går 
att belägga redan i krigets inledning. I stället för att samla in tionde- och avrads-
spannmal fran kronobodar runt om i Uleåborgs län och använda den spannmål 
som upphandlats för att kompensera missväxten året innan till brödbakning åt 
armén, föreslog landshövdingen Lange i februari 1808 att upphandling hos bor-
gerskapet i Brahestad och Uleåborg skulle genomföras. Han ansåg att den mer
kostnad man fick genom att köpa spannmålen till markegångspriset skulle 
kompenseras av att transportkostnaden försvann. De flesta kronobodarna låg 
nämligen 8—30 mil från Uleåborg. Hos det handlande borgerskapet i Brahestad 
och Uleåborg kunde man räkna med att det fanns 2000-3000 tunnor spannmål. 
Städerna skulle pa sa sätt komma att erbjuda ett eriklare sätt för armén att fa 
fram spannmål till brödbakning. I slutet av mars 1808 ankom kungens beslut i 
fragan. Landshövdingen fick upphandla spannmål av borgerskapet, men detta 
skulle tvärtemot Langes förslag användas till allmogens understöd. Spannmålen i 
kronobodarna skulle användas till brödbakning. I vilket fall som helst kom stä
dernas spannmalslager att tas i anspråk för att täcka de behov som uppkommit 
genom krigsutbrottet.30 

Denna roll som mellanhänder för produkter från landsbygden får samtidigt 
inte överdrivas. De dåliga skördarna åren före krigsutbrottet och det faktum att 
städerna for att täcka detta importerade spannmål, får till konsekvens att till
gångarna i städerna, åtminstone i avseende på spannmål, i mindre utsträckning 
kom från kringlandet än om skördarna hade varit goda. Detta ökade städernas 
betydelse som leverantör av varor till armén. 

30. RA. Landshövdingarnas skrivelser till K:M, Uleåborgs län 1807-08: skrivelse den 24/21808 och 
Krigsexpeditionen, Registratur i krigsärenden vol 137 Bla: jan-mars 1808 Utgående: K:M till lands
hövdingen Lange den 30/3 1808. 
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Frågan om monopol — gulascher eller patrioter? 

Frågan om de enskilda borgarnas leveranser är därmed inte utagerad. Fanns det 
personer som mer frekvent och i en större omfattning än andra borgare agerade 
mellanhänder och levererade till armén? Hade inflytelserika borgare monopol på 
handeln med armén? Fanns det i vissa städer borgare som var särskilt aktiva i 
kontakterna med armén? Detta föranleder en diskussion om delar av borgerska-
pet kunde göra ekonomiska vinster på kriget. 

Mest intressant i detta sammanhang är de borgare som har levererat flera 
gånger till armén. Enstaka leveranser, även om kvantiteten är stor, förefaller min
dre intressanta. Kontinuiteten är betydelsefull för att kunna diskutera en eventu
ell monopolställning, men det är inte självklart att de som levererade mer än 
andra med automatik stod för de största kvantiteterna. Detta gäller särskilt de 
som finns registrerade i räkenskaperna för leveranser vid 5—8 tillfällen. När det 
däremot kommer till de mycket lilla antal borgare, som återfinns vid 10 eller fler 
tillfällen, handlar det om i sammanhanget stora kvantiteter. Endast fem borgare, 
handelsfamiljer eller handelskompanier, förekommer 10 eller fler gånger. Endast 
två står ensamma som leverantörer och förefaller samtidigt inneha en särställ
ning: Anders Lytraeus rådman och handlande i Torneå och Erik Forsell brukspa
tron i Sävar och handlande i Umeå stad. Med dessa båda konkurrerar endast de 
två handelsfamiljerna Burman i Piteå och Richardt i Torneå samt handelskom
paniet Åberg & Grahn hemmahörande i Umeå. 

Ett källkritiskt problem är att det inte alltid går att särskilja enskilda borgare i 
materialet. Bland de 15 mest ivriga leverantörerna till armén förekommer två 
"handelsfamiljer". Detta beror på att förnamn har saknats och att söner eller nära 
släktingar med samma efternamn har förekommit i räkenskaperna. I ett fall är 
det frågan om ett handelskompani vilket är unikt: handelskompaniet Åberg & 
Grahn i Umeå. Bakom kompaniet låg bland annat brukspatronen Mårten 
Grahn. I ett fall handlar det om make och maka - Fredric och Susanna Carle-
nius i Torneå. 
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Tabell y. De i$ största enskilda leverantörerna till svenska armén 1808—op i de bottniska 
städerna 

Antal Antal bordare som deltog i leveranser per kvartal 
borgare som 
levererade 

1808 
l.kv 2.kv 3. vt 4.kv 

1809 
l.kv 2.kv 

Umeå 12 1 2 1 3 10 
Piteå 4 1 2 5 1 
Luleå 1 1 1 

1 

Torneå 26 6 3 5 22 
Uleåborg 41 7 7 12 25 
Brahestad 12 10 2 

25 

Cajana 
Gamlakarleby 19 13 9 1 
Nykarleby 2 1 4 
Jakostad 4 4 
Vasa 31 21 1 12 
Kaskö 
Kristinestad 

Totalt 152 30 40 48 33 31 11 

Källa: se tabell 4. 

Kommentar: Tva handelsfamiljer finns med i tabellen. Detta beror helt enkelt på att 
det inte har varit möjligt att knyta leveranserna till någon speciell person med dessa efter
namn. Leveranser förekommer från flera personer som i räkenskaperna ibland anges med 
för- och efternamn, men ofta endast med efternamn. Handelskompaniet kan kopplas till 
brukspatron Mårten Grahn, men i räkenskaperna förekommer "Åberg & Grahn". Eric 
Forsell finns antecknad som leverantör vid de flesta tillfällen, men vid tre tilfällen 
används Eric Forsells söner" eller "Forsells söner". Detta antyder att Forsells rörelse var 
ett familjeföretag. 

Genom en undersökning av de mest frekventa leverantörerna uppnås också en 
effekt av större närhet till några av kriget mest betydelsefulla aktörer. Alla aktörer 
har sin historia som på olika sätt är intressant. Anders Roos tillhörde Finlands 
absolut mest förmögna personer vid sekelskiftet 1800. Slaktaren Eric Gråsten var 
näringsidkare som vid sidan om de etablerade handelsmännen levererade förhål
landevis stora mängder förnödenheter till Finska armén i Finland 1808. Anders 
Lytraeus var radman och handlande i Torneå och bör mer naturligt ha dragits in 
i leveranserna till armén. 
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I Eric Forsells fall gäller inte detta i samma utsträckning. Eric Forsell är kan
ske den som drar till sig den största uppmärksamheten. Forsell var brukspatron i 
Sävar i Västerbotten och levererade stora mängder förnödenheter och andra 
varor till armén. 31 Han förekommer även i samband med krigsmaktens befrakt-
ning av fartyg. Forsell tog dessutom ansvar för transporter av kronospannmål 
och levererade inte bara till Umeå magasin, utan också till magasinen i Luleå, 
Skellefteå och Torneå. I flera fall stod han tillsammans med handelskompaniet 
Åberg & Grahn bakom fartygstransporter till Finland. Forsell kom också att på 
ett helt unikt sätt få ställning som huvudentreprenör åt armén i Västerbotten och 
gjorde på så sätt en stor insats för arméns försörjning.32 Han förekommer som 
mottagare av kontanter på samma sätt som kronofogdar och andra fick kontant-
försändelser från armén under våren 1808. Slutet på alla ansträngningar kunde ha 
blivit bättre. Det är uppenbart att upphandlingen åt armén frestade på Forsells 
privatekonomi som redan var ytterst ansträngd på grund av kriget och de låga 
järnpriserna. ^ Likaså var det ett hårt öde att Forsells bruk skövlades och skada
des svårt därför att hans egendom valdes som slagfält den 19 augusti 1809 — slaget 
vid Sävar. Detsamma gäller på många sätt även M R Malander och Neuman, 
båda handlande i Vasa. Vasa stad utgör ett undantag i det att den systematiskt 
plundrades av ryssarna. 

Det finns ett klart samband mellan en stads leveranser och förekomsten av 
stora enskilda leverantörer. Förklaringen till exempelvis Umeås och Piteås stora 
leveranser, trots att ett förhållandevis litet sammanlagt antalet aktiva leverantörer 
deltog, är att det i dessa städer fanns några få stora enskilda leverantörer. Särskilt 
Eric Forsell presterade en mycket stor del av Umeå borgerskaps sammanlagda 
leveranser. Nästan hälften av de spannmålstunnor, som Umeå borgerskap levere
rade till armén, gick via Eric Forsell. De stora enskilda leverantörerna förefaller 

31. Bland annat upphandlade han åt armén 1153 par skor, 689 skjortor och 1267 strumpor under 
sommaren 1808. På samma sätt sålde Forsell kalvskinnsränslar tül armén. KrA. Krigsförvaltningen 
och krigsdepartementet, vol E IV: 1808: Förslag från Umeå kronoupplagsmagasin för juli och 
augusti månad 1808. 
32. Hans ställning som entreprenör framgår bland annat i ett brev från Stromberg till kronofogden 
Boström i det tredje fögderiet HLA. Västerbotten tredje fögderis kronofogdearkiv, Fl: 13 Ämnes-
ordnade handlingar: Stromberg till Boström Umeå den 29/41808. 
33. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 4Î : Stromberg till generalkrigskommissariatet Umeå den 
12161808; vol 417: Från Magdalena Forsell ( i sin mans ställe) till generalkrigskommissariatet Umeå 
den 19/71808.1 det senare brevet ber han genom sin hustru om ytterligare kontanter och fick dessa 
med största säkerhet att döma av en anteckning på brevets nederkant. 
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ha hört hemma i de städer som samtidigt levererade mest. Gamlakarleby har bara 
en representant, Anders Roos, bland de 15 främsta, medan Tornea, Umeå, Uleå-
borg och Vasa har flera representanter. Eric Gråsten stod för inte mindre än tre 
fjärdedelar av det färska kött som Uleåborgs borgerskap sålde till armén. Fler 
exempel kan tas som understryker den betydelse vissa enskilda leverantörer 
kunde ha. Enskilda leverantörer kunde i ett slag lösa en stor del av arméns för
sörjningsproblem. Det framstår som självklart att generalkrigskommissariatets 
kontakt med till exempel Eric Forsell var mycket effektivare än att genom upp
handling och rekvisition på landsbygden komma över motsvarande varor. 

Eric Forsells inkomster av sin försäljning av proviant till armén uppgick till 
drygt 36 500 riksdaler banco. Detta var en respektingivande summa även om 
man betänker att Forsell hade utgifter för inköp med mera. Detta motsvarade 
omkring 5 procent av Finska generalkrigskommissariatets sammanlagda utgifter 
för proviant 1808-09.^ 

Någon form av monopolställning handlade det om, men om denna var fram
tvingad av armén eller om Anders Lytraeus och de andra skaffade sig denna posi
tion själva, är mycket svårt att utreda utan tillgång till källmaterial, som kan 
belysa de enskilda personernas tankar om situationen krigsåren 1808—09. 1 vilket 
fall som helst ligger det närmare till hands att anta att Eric Forsell mer självmant 
åtog sig leveranser än Anders Lytraeus. Först och främst var den förre mer aktiv 
och inte bunden till staden på samma sätt som den senare. Lytraeus leveranser 
var måhända eller till och med troligtvis ett resultat av hans ställning som råd
man och förtroendevald. Det går att ifrågasätta om alla dessa storleverantörer 
verkligen själva hade valt sin roll. Gulaschdiskussionen måste tonas ner. Ingen
ting i denna undersökning kan direkt belägga kallt vinstbegär eller att någon 
direkt skulle ha velat profitera på kriget. 

Brödbakning och målning 

Framställningen av bröd var helt avgörande för arméns försörjning. Städerna del
tog i denna framställning både genom målning av spannmål till mjöl och bak-
ning av bröd. Bakningen koncentrerades antingen till någon entreprenör eller så 

34. Se tabell 3. 
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delade armén ut mjöl mera allmänt till hushållen och förväntade sig sedan leve
rans av färdigt bröd. Båda metoderna förekom. Målningen skedde vid någon av 
de kvarnar som fanns i anslutning till städerna. 

Brödbakningen och förmalningen för den svenska arméns räkning var mest 
omfattande under 1808 i Uleåborg. Efter den svenska reträtten till Västerbotten 
koncentrerades bakningen och målningen till Piteå. De större fältbagerier som 
sattes upp under kriget i generalkrigskommissariatets regi koncentrerades till 
Uleåborg, Torneå och Piteå. Det förefaller naturligt att städerna, med alla de 
bakmöjligheter som fanns samlade på en relativt liten yta, blev intressanta i detta 
sammanhang. Städerna hamnade också redan i inledningen av kriget, under 
mobiliseringsfasen, i centrum för brödframställningen. I Gamlakarleby lät magi
straten i början på mars 1808 kungöra att besiktning av stadens bakugnar skulle 
genomföras innan bakning i stor omfattning till armén inleddes. Detta tyder på 
att man var inställd på brödbakning i stor skala.35 Två dagar senare kom en ny 
kungörelse till borgarna som uppmanade till bakning av torrt bröd som armén 
skulle köpa upp mot kontant betalning. Även om det inte kan beläggas i källma
terialet bör förberedelserna ha varit desamma i de övriga städerna. 

Brödbakningen kom med största säkerhet att beordras i Västerbotten något 
senare. Källmaterialets brister får till konsekvens att det är mycket svårt att få 
grepp om brödbakningen i de västerbottniska städerna. Diskussioner mellan 
magistraten och generalkrigskommissariatets utsände Klingstedt i juni 1808 tyder 
trots allt på att Torneå måste ha varit indraget i brödbakning åtminstone vid 
denna tidpunkt.36 Fältbageriet i Piteå sattes inte upp förrän i januari 1809, vilket 
skulle kunna tyda på att brödbakning i de nordliga västerbottniska städerna inte 
blev riktigt aktuellt förrän efter den svenska arméns reträtt ut ur Finland.3^ I 
Umeå bör brödbakning ha pågått åtminstone under hösten 1808 för sjukhusens 
räkning och Norra fördelningens behov. 

35.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Da 10:1808 Brevkoncept: Kungö
relse den 7/3 1808 (uppslag 26) och kungörelse den 9/3 1808 (uppslag 30). 
36.ULA. Magistrat och rådsturätten, Torneå vol BI 27: Inkomna handlingar: Klingstedt till magi
straten Torneå den 23/6 1808. 
37.KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 511 Räkenskaper vid fältbagerierna i Torneå, Piteå och Uleå
borg 1808-09: skrivelse av Klingstedt, Piteå den 15/11809. 
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Borgarna, sjöfarten och det svenska underhållet 

De bottniska kuststäderna förknippas till största delen med sjöfarten. Det är där
för på sin plats att inledningsvis poängtera att städerna även gjorde insatser när 
det gäller landtransporterna. Trycket på städernas hästar och fordon var precis 
lika stort som kraven på landsbygdens transportresurser. Något sammanhållet 
källmaterial som tillåter en undersökning av skjutsens omfattning eller vilka av 
borgarna som var inblandade finns inte bevarat. Däremot framhöll man åtmins
tone i Uleåborg att skjutsen kostat stadsborna både kärror och hästar under 
transporter åt den svenska armén.38 

Trots allt gjorde städerna sin mest betydelsefulla insats när det gäller sjötran
sporterna. För att kunna bedöma den lokala sjöfartens betydelse för de militära 
transporterna och slutligen för underhållet krävs en undersökning av hur omfat
tande användningen av bottniska fartyg var. Fartygen kunde användas för i 
huvudsak tre typer av transportuppdrag: transporter från södra Sverige, transpor
ter över Bottenviken eller transporter längs den bottniska kusten. I de båda förra 
fallen är det rimligt att förvänta sig att det var de större fartygen med stor lastka
pacitet som i första hand togs i anspråk, medan de kustnära transporterna utför
des av mindre fartyg - jakter och haxar - och olika typer av öppna båtar.^ 

I samband med undersökningen av sjötransporterna gick det att konstatera 
att en mängd transporter utfördes dels mellan södra Sverige och Finland eller 
Norrland, dels mellan Finland och Norrland och dels lokalt i Norrland och Fin
land. Sjötransporterna från södra Sverige till Finland var livsviktiga för den 
Klingsporska armén, likaså överföringen av förnödenheter från Västerbotten till 
Österbotten. Frågan är nu vilken betydelse de bottniska fartygen spelade i detta 
sammanhang? Av de med säkerhet registrerade 32 sjötransporterna från södra 
Sverige till Finland under 1808 gick 19, eller två tredjedelar, på bottniska kölar. 
På samma sätt utfördes 11 resor av 22 från södra Sverige till Västerbotten, 16 av 31 
befraktningar från Västerbotten till Finland och slutligen 19 av 31 transporter 
från Finland till Västerbotten av fartyg med bottniska hemmahamnar. De vitala 
sjöförbindelserna inom underhålls- och krigsområdet på samma sätt som inför
seln från södra Sverige upprätthölls i stor utsträckning med hjälp av bottniska 

38.ULA. Magistrat och rådsturätten, Uleåborg vol Bllf 3:1798-1809 Brevkoncept: magistraten till 
landshövdingen Lange den 7/61808. 

39.En jakt var ett mindre enmastat fartyg. Haxe var den allmänna benämningen på mindre fartyg i 
det bottniska kustområdet. Ursprungligen benämningen på ett mindre finskt flatbottnat fartyg för 
kustfart. 
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Tabell 6: Av svenska armén befraktade fartyg från de bottniska städerna 1808—09 

Antalfartyg 
befraktade 1808-09 

Handelsflottans 
storlek 
(antal / s:a si) 

Hemmavarande 
fartyg i slutet av 1807 
(antal / s:a si) 

Större fartyg 
(över 50 si) 

Mindre 

fu%L 30 si) 
Umeå 3 /302  3 / 302 9 4 
Piteå 
Luleå 

inga uppg. 

3 /359  

inga uppg 
i /124 

3 
3 

2 
I 

Torneå I / 117 I 
Uleåborg 
Brahestad 

3 / 460 
2 /108 1/ 32  

11 
i 

9 
2 

Gamlakarleby 
Jakobstad 
Nykarleby 
Vasa 

24 / 2480 

15 /1245 
3 /315  
11 /1316 

11 /1027 
10 / 728 

1 / 64  

3 /419  

9 
5 
i 

3 

i 

i 
Kaskö 
Kristinestad 

inga uppg 
6 / 316 

inga uppg 
5 /256  i 

Summa 71 35 46 21 

Sundsvall 6 /482  i 
Gävle 
Härnösand 

67 / 6078 
9 /1026  

59 / 5163 
6 / 672 

2 
i 

2 

3 
Stockholm 226 /19805 122 /11069 7 i 
Summa 

00 0
 <

*\ 

187 11 6 

Källa: RA. Kommerskollegium arkiv, Årsberättelser handelsflottan ser. 1 1807. Jmfr 
Ojala, Jari. Rikkauden Lähteellä. Kokkolan kauppamerenkulku isostavihasta ensimmäiseen 
maailmansataan (n. iy21-1914), Jyväskylä 1996, s. 256; KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 
416-421: Inkommande handlingar, Finska generalkrigskommissariatet 1808; vol 430-31, 
443—444, 450: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissariatet 1808-09, kassasam
mandrag med verifikationer; vol 656: Handlingar rörande befraktningen av fartyg för 
norra krigskommissariatets räkning 1808, 1809. Krigsdepartementet och krigsförvaltnin
gen, vol B I c Registratur 1808, 1809; vol G I Huvudboksverifikationer XXXIII: 1,2: 
Medel från krigsdepartementet som använts av Västerbottens lantränteri; G VIII: 
Certepartier. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 617:1809 års kassabok för Norra arméns 
generalkrigskommissariat, Fälttåget i Norrland , Västerbotten; 618—36:1809 års kassabok 
för Norra arméns generalkrigskommissariat, Fälttåget i Norrland , Västerbotten verifika
tioner; vol 637: 1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat; 
638-42: 1810- mars 1811 kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, verifika
tioner; vol 643: 1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat: 644-45: 
1811 års kassabok för Norra arméns generalkrigskommissariat, verifikationer; vol 664: 
Huvudbok för fd Norra arméns provianträkenskaper 1808,1809; vol 665-76: Huvudbok 
för fd Norra arméns provianträkenskaper 1808.1809, verifikationer; vol 656: Handlingar 
rörande befraktningen av fartyg för norra krigskommissariatets räkning 1808, 1809. Se 
även för de större fartygen bilaga 5. 
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fartyg. Den sjötransportkapacitet som fanns i de bottniska städerna var en 
mycket viktig del av den svenska arméns underhåll. Med stöd av de resonemang 
och resultat som presenterats i föregående kapitel skulle man kunna tala om de 
bottniska fartygen som en strategisk faktor i den meningen att sjötransporterna, 
av vilka de var en dominerande del, hade ett krigsavgörande inflytande på den 
svenska arméns underhåll. Skulle den centrala krigsledningen bättre ha förstått 
eller kunnat utnyttja denna resurs bättre, är det möjligt att underhållssituationen 
för den svenska armén hade sett annorlunda ut. 

I förhållande till de handelsflottor som fanns tillgängliga i kuststäderna före 
kriget användes en stor del till kronotransporter. I tabell 6 redovisas handelsflot
tornas storlek 1807 utifrån de uppgifter som lämnats av magistraten till Kom
merskollegium i Stockholm. De flesta av dessa fartyg är att betrakta som stora — 
över 100 svåra läster - men de förekom mindre fartyg i statistiken på omkring 50 
svåra läster.40 I tabellen redovisas det antal fartyg som med säkerhet har kunnat 
knytas till en viss stad. Det är tyvärr så att bortfallet är stort då det är omöjligt att 
fastställa alla fartygs hemmahamn. Bland de mindre fartygen under 30 svåra läs
ter dominerar de enmastade jakterna och haxarna, som många handelsmän höll 
sig med för de kustnära transporterna. 

Mest betydelsefull som sjötransportort under kriget var Uleåborg. Orsaken är 
naturligtvis stadens roll som logistiskt centrum under striderna i Finland 1808 
och att staden inte togs av ryssarna förrän i november 1808. Det går också att 
iaktta att många fartyg från Umeå och Gamlakarleby befraktades av armén. För 
Gamlakarlebys del användes större delen av den befintliga handelsflottan vid 
krigsutbrottet. Flera fartyg fanns i februari 1808 på resor och kunde inte tas i 
anspråk. Fartyg befraktade med Umeå och Uleåborg som hemmahamn översti
ger det antal som anges i kommerskollegiums statistik. Orsaken till detta kan 
vara flera. Närmast till hands ligger att rapporteringen till kollegiet har varit 
bristfällig. En mindre del av Jakobstads flotta kom att tas i krigsmaktens tjänst, 
vilket kan ha berott på att fartygen inte fanns i hamn eller att den snabba reträt
ten inverkade på möjligheterna att nyttja stadens fartyg. Den senare förklaringen 
är med största säkerhet riktig i Kristinestads och Vajsa stads fall. I Kaskö fanns 
inga större fartyg vid tiden för kriget 1808-09. 

40.Ett fartygs lastningskapacitet angavs i svåra läster = 2448 kg eller 27 tunnor korn. 
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För att ytterligare ge en uppfattning om de bottniska hamnstädernas insats 

återfinns tre hamnstäder i Norrland — Härnösand, Sundsvall och Gävle - samt 

Stockholm i tabellen. Dessa fyra städer bidrog med II större fartyg, vilket var 

mindre än en fjärdedel av det bottniska bidraget. Till detta kan läggas fem fartyg 

över 30 svåra läster hemmahörande på Åland, vilka deltog i transporter under 

1808, och ytterligare några större fartyg med hemmahamnar som till exempel 

Göteborg, någonstans i Roslagen eller Åboland. 

Genom kustnära sjötransporter transporterades förnödenheter, materiel och 

manskap så fort det var möjligt. Detta för att slippa undan de svårorganiserade 
och tröga landtransporterna. För Österbotten finns i källmaterialet registrerat 63 

lokala transporter av olika slag. Dessa utfördes med säkerhet i hälften av fallen av 

bottniska båtar eller fartyg, men det är sannolikt att alla dessa transporter utför

des av lokala skeppare. För underhållet på regional och lokal nivå var detta 

mycket betydelsefullt och hade därmed inflytande på krigföringen i Österbotten. 

Vissa av dessa båtar eller fartyg användes tidvis som flytande magasin i kustban

det åt den längs strandvägen opererande svenska huvudarmén.^1 

Under rysk ockupation — städerna och det ryska underhållet 

Städerna spelade av naturliga skäl samma roll för den ryska som den svenska 

armén. Till följd av begränsningarna i källmaterialet, som diskuterades i inled

ningen av avhandlingen, när det gäller den ryska armén måste denna undersök
ning bli mer ytlig än fallet med den svenska armén. Särskilt är avsaknaden av 

ryska krigsräkenskaper en betydelsefull brist, men det betyder inte att det är helt 

omöjligt att diskutera kvantiteter och olika typer av varor eller skillnader mellan 
olika städer. Exemplen kommer framförallt att hämtas från Gamlakarleby, Uleå-
borg, Torneå, Luleå och Kaskö. I den mån detta är representativt för övriga stä
der inom det bottniska området är naturligtvis ett metodproblem. Den 

geografiska spridningen är tillfredsställande. Till detta kommer att det är ocku
pationens huvuddrag och borgerskapets generella roll för det ryska underhållet 
som undersöks och inte vissa enskilda städers leveranser eller öden. 

41 .  VLA.  Kronofogdearkiven ,  Korsho lms  mel l ers ta  fögder i ,  Eaa:  10  Ankommande  handl ingar  
1807-1809 och Eab: 5 Ankommande handlingar 1807—1815. 
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Alla österbottniska kuststäder söder om Uleåborg var i ryska händer efter stri
derna vid Pyhäjoki och Siikajoki i 18-19 april 1808. Detta var den första korta 
ockupationsperioden som avlöstes av den svenska återerövringen under våren 
och sommaren, men som slutligen åter ledde till rysk ockupation av Österbotten 
under hösten 1808 och även av de västerbottniska städerna under krigets fortsätt
ning 1809.1 det följande skall leveranserna av förnödenheter - med brödbakning 
- och sjötransportfrågan lyftas fram. Det är ändå viktigt att påpeka att ur stads
befolkningens och magistratens synvinkel innebar det ryska maktövertagandet 
många andra bekymmer även om det faller ur fokus i detta sammanhang. Ett 
stort problem var inkvarteringarna av friska och sjuka soldater.42 

Kontribution och upphandling av förnödenheter 

Ett krav, och samtidigt ett stort problem, som magistraten ställdes inför vid den 
ryska arméns ankomst var att de förnödenheter som delats ut bland stadens inne
vånare vid den svenska reträtten skulle samlas in till den ryska armén. Den 
svenska armén valde att göra på det sättet istället för att låta spannmål och annat 
bli lågornas rov både vid den första och andra reträtten. I Gamlakarleby beordra
des undersökning av var provianten hade tagit vägen i april 1808 och i Uleåborg 
krävde ryssarna att det mjöl som delats ut skulle samlas in till ryska armén i janu
ari 1809. Detta var inte helt enkelt då stora delar av det som delats ut nu var för
brukat av städernas invanare och den bokföring som skett hade följt med armén 
norrut.43 

42. Inte minst i Uleåborg var detta ett stort problem. Magistraten ta hand om de sjuka som läm
nats på stadens sjukhus vid den svenska arméns reträtt. Uppenbarligen föll ansvaret för sjukhuset 
på magistraten och inte på den ryska armén, vilket magistraten ville hävda. Bland annat hade ren
hållningen blivit ett patagligt problem vilket magistraten påpekade för den ryske kommendanten 
majoren von Stark. ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv) Uleåborg vol Bllf 3:1798-1809: 
magistraten till landshövdingen den 18/3 1809 och till kommendanten von Stark den 5/5 1809. 
43.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Da 10:1808 Brevkoncept: borgmäs
taren Winge till landshövdingen den 11/41808 (uppslag 41); ULA- Magistrat och rådsturätter 
(stadsarkiv) Uleåborg vol Bllf 3:1798--1809: magistraten till landhövdingeämbetet den 22/11809. 
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Ett annat problem var att den svenska arméns rekvisitioner och upphandling 

hade, om inte helt, så åtminstone till stora delar tömt förråden. Detta förefaller 

trots allt lite märkligt - åtminstone i Gamlakarlebys fall. Några leveranser från 

stadens borgerskap finns inte registrerat från krigets inledning. Däremot bortför

des förråden norrut och en del delades ut till de fattiga.^4 Borgmästaren i Gamla-

karleby förklarade, å magistratens vägnar, situationen för landshövdingen i maj 

1808 på följande sätt 

"...Orsaken till denna brist finnes, lätteligen, då tvenne armeer varit uti 
Staden, och nu den ena af dem för andra gången redan inpå 3dje veckan 
hvilken gjordt betydeliga utskrifningar eller riqvisitioneraf alla slags 
Proviant och forage persedlar, många hafvaderföre redan nödgats slagta en 
del af sina boskap och flera hafva även dena enda utvägen att vidtage, Det 
kringligande landet,, som alltid räknat på biträde af Spannmål ifrån 
Städerne, hafva ingen utväg att kunna räddas ifrån en fatal undergång, om 
icke en snar hjelp ifrån Ryska Kejserliga sidan lemnas, det sama, hand
lande Borgerskapet har nogsamt insett detta och derföre sökt att få lugna 
sig att det tillfälle, som erbjudits det, att så ifrån Petersburg afhämta det 
qvantum mjöl som på Stadens andel kan fall af de 4000de kuli hvilka till 
Länets understöd äro anslagna, och i sådant ändamål afsända till Wasa en 
deputerad för att inhemta uplysning om tjenligaste sättet till mjölets 
hitskaffande. Ryska troupper ligga qvar uti och omkring Staden och dage-
ligen göras allt ännu reqiutitioner på höö och korn, som måste aflämnas, 
så länge något förråd, deraf hos Borgerskapet kan vara att tillgå. Desutom 
äro vårt hopp om skörd af åkrarna och ängarna allt för ringa. Då allt detta 
med sanningen är noga öfverensstämmande, smickrar magistraten sig 
med det hopp att Titt. på hög ort föredraga Landets belägenhet, som icke 
så noga låter beskrifva sig som efter 2ne missväxt år, är lätt att likväl nu 

i»45 inse. 

De ryska kraven förefaller ha varit orealistiska och översteg vida städernas kapaci

tet eller åtminstone vad borgarna ansåg sig absolut tvungna att leverera åt den 

ryska ockupationsmakten. Borgerskapet verkar ha gjort allt för att slippa leve

rera. En sorts seg dragkamp om den proviant som fanns hos borgerskapet förefal

ler ha varit det vanliga. Uppenbarligen valde ryssarna att acceptera denna typ av 

44. VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Da: 10 1808 Brevkoncept: Winge 
till landshövdingen den 11/41808 och Cd: 7 1808 Protokoll: daterat den 11/41808 (§30). 
45. ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv), Uleåborg vol Da: 10 1808 Brevkoncept: Winge 
till landshövdingen den 12/5 1808 (uppslag 52) 
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"förhandling". Återigen kan ett exempel hämtas från Gamlakarleby. Ryssarna 

begärde leveranser av 8500 kg bröd, 8500 kg mjöl och 100 tunnor spannmål i slu

tet av maj. Borgmästaren Winge meddelade att borgerskapet kunde prestera 80 

tunnor spannmål, 1334 kg mjöl och 935 kg bröd. I slutändan levererades 72 tun

nor spannmål, vilket skedde efter var och ens tillgång. Några dagar senare åter

kom ryssarna med krav på 300 tunnor spannmål, som nedsattes till 100 tunnor, 

och som skulle levereras mot löften om återköp när ryssarna fått tillförsel söderi

från. Det skedde också återigen efter var och ens tillgång. Detta visar att det 

fanns större tillgångar hos borgerskapet än vad som inledningsvis verkar ha varit 
fallet.46 

Även om borgerskapet skulle kunna sägas ha haft ett visst handlingsutrymme, 

på grund av ryssarnas intentioner att gå fram någorlunda varligt i förhållandet till 

civilbefolkningen, förefaller frivilligheten ha varit högst diskutabel. Till skillnad 

från leveranserna till den svenska armén förekommer i flera fall preciseringar av 

de enskilda borgarnas kvantiteter. Detta är ett mönster som går att känna igen 

från tidigare århundradens kontributionssystem.47 Utskrivningen kan ses som en 

skatt, vilken erlades mot kvitto. Hur eller om ersättning utgick direkt eller läm

nades i form av ett löfte om ersättning i en fjärran framtid är svårt att få något 

grepp om. Däremot sökte ryssarna aktivt entreprenörer som var villiga att leve

rera vissa varor, till exempel salt kött och salt, men också genomföra transporter 

av spannmål och mjöl från ryska hamnar - främst St Petersburg. I de fallen före

kom löften om betalning direkt eller del av lasten.48 

Bakning av bröd åt den ryska armén i städerna ger en intressant inblick i det 

ryska underhållssystemet. Det förefaller som om ryssarna ville att soldaterna 

själva skulle baka bröd där det var möjligt i städerna, åtminstone i Uleåborg, i 

överensstämmelse med det ryska underhållssystemets princip att överlåta en stor 

46. VLA Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby, Da: 10 Brevkoncept 1808: Skrivelser 
från Winge den 20/5, 23/5 och 25/5 1808. 
47. Kuvaja 1999, s. 63 f. 
48. ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv) Uleåborg Da: 101808 Brevkoncept: skrivelser den 
8/61808; Ordningsmannarätten och magistraten i Kaskö vol Eb 4-5:1808-1814 Aiikomna brev: 
skrivelser från landshövdingen Wanberg den 2674 och 3/5 1808; HLA. Luleå stadsarkiv (Rådhus
rätten och magistraten) vol FI X: 8 övriga ämnesordnade handlingar: Löjtnant Tunzelman till 
magistraten den 12/24/5 *809. HFF, s. 63. 
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del av ansvaret på soldaterna själva att skaffa mat. Detta motsatte sig magistraten 

i Uleåborg å det bestämdaste, eftersom detta ledde till uppenbara risker för elds

våda. Istället erbjöd man den ryska armén att baka bröd på samma sätt som åt 

den svenska armén i bagerier.^ 

Ockupationen av Västerbotten skedde på andra premisser än maktövertagan

det på andra sidan Bottenviken. Det handlade uttryckligen om en tillfällig ocku

pation. Inte desto mindre förbehöll sig ryssarna rätten att kräva in 

kontributioner. I maj 1809 utgick order om leveranser för den del av länet som 

ryssarna hade ockuperat. Leveranserna skulle ske mot kvitto. Uttryckligen 

hotade ryssarna med "militairisk excution" om ordern inte åtlyddes. Luleå stad 

skulle leverera 2340 liter brännvin, 638 kg smör, 8500 kg bakat bröd, 1700 kg 

kött och 638 kg salt. Även i Västerbotten går det att iaktta hur ryssarna tvingades 

sänka sina krav. Kontributionen minskades, åtminstone för vissa varor, till 780 

liter brännvin och 850 kg bröd. Istället för bröd kunde mjöl levereras.50 

Transporterna 

Städerna deltog i de omfattande skjutsningarna åt den ryska armén. I två skrivel

ser i maj 1809 förklarade magistraten i Uleåborg att det var omöjligt att klara de 

ryska kraven på skjuts och gav samtidigt en målande bild av varför. Stadens bor-

gerskap fick skjutsa ända till Torneå, trots att Ijo hade sagts vara slutdestination. 

Dessutom kördes hästar så hårt att de dog. Kärrorna behöll ryska soldater i ett 

flertal fall och skjutskarlarna pryglades. De order om 30 hästar för en ny trans

port kunde vara slutet på skjutsen om hästarna kördes lika hårt som varit fallet 

tidigare. Eftersom endast 45 dugliga hästar fanns kvar i staden. Magistraten i 

Uleåborg konstaterade i maj 1809 nedgrävda runt staden låg inte mindre än 461 

hästar som dött under vinter i samband med den svenska reträtten och den ryska 

offensiven in i Västerbotten. Dödstalet skulle fortsätta att öka på grund av de 

hårda skjutsningarna och foderbristen.51 Uppgifterna ger en uppfattning om 

skjutsens förödande effekter på städernas hästbestånd i Österbotten. Även om 

49. ULA Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv) Uleåborg, BHIf: 3 Brevkoncept 1798-1809: Till 
landshövdingeämbetet den 31/11809. 
50.HLA. Luleå stadsarkiv (Rådhusrätten och magistraten) FIX: 8 övriga ämnesordnade hand
lingar: från Sjuvalov tül magistraten den 28/4/12/5 1809 och 1/13/5 1809. 
51. ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv) Uleåborg, Blllf: 3 Brevkoncept 1798-1809: Till 
Grenstolpe den 13/5 1809. 
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liknande uppgifter på skjutsens konsekvenser inte går att fa fram för andra städer 

finns det ingen anledning att inte tro att situationen var densamma i övriga stä

der. Även i de västerbottniska städerna användes hästarna frekvent av den ryska 
armén/ 

En av de allra första åtgärder som den ryska armén vidtog var, att registrera 

alla fartyg i städernas hamnar och belägga dessa med embargo. Inget fartyg fick 

gå ut utan tillstånd. Ett absolut förbud mot överfart till Sverige, och då i första 

hand till Västerbotten, nådde åtminstone magistraten i Kaskö redan under maj 

1808. För att garantera att förbudet åtlyddes beordrades att alla master skulle 

plockas av alla fartyg och större båtar. Denna åtgärd ålades förutom Kaskö även 

Gamlakarleby, men gällde hela det av ryssarna ockuperade området.53 

I april 1808 kom från Buxhoevden en skrivelse till landshövdingarna i Uleå-

borg och Vasa om att alla de fartygsägare som var intresserade att transportera 

mjöl från St Petersburg mot ersättning med en stor kvantitet mjöl skulle anmäla 

detta. Wanberg stödde detta i den kungörelse, som blev resultatet av Buxhoev-

dens skrivelse, eftersom det rådde brist på mjöl. 54 Den ryska armén kunde inte 

utnyttja de bottniska städernas sjötransportkapacitet på samma sätt som den 

svenska armén. Skälet var det svenska sjöherraväldet norr om Åland. De sjötran

sporter som skulle ske i denna del av Östersjön genomfördes under hot om att 

svenska örlogsfartyg uppbringade fartygen. 

Förbudet återupprepades under 1809.1 mitten av augusti släpptes seglationen 

fri igen på utrikeshamnar allierade med Ryssland för att råda bot på den akuta 

bristen på salt. Fartyg iordningställdes åtminstone i Jäkobstad. Transporter längs 

kusten kom även igång för att minska trycket på landtransporterna och bönder

nas skjutsningar, men fortfarande rådde förbud mot överfart till den svenska 

sidan.55 Strax efter krigsslutet ankom fartyg till de finska hamnarna med salt.56 

52. Se bland annat HLA. Luleå stadsarkiv (Rådhusrätten och magistraten), Fl: 13 Magistratshand
lingar. 
53.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Da 10:1808 Brevkoncept: Borg
mästaren Winge till landshövdingen den 11/41808. Bifogat finns förteckningar över fartyg i Gam
lakarleby hamn dat den 11/4 och 12/41808; Ea 52:1808 Ankommande brev: från landshövdingen 
den 614 och 6/61808; Ordningsrätten och magistraten i Kaskö Eb 4-5:1808-1814 Ankomna brev: 
från länstyrelsen den 6/4, 6/5, 6/6 1808. HFF, s. 136. 
54. VLA. Ordningsmannarätten och magistraten i Kaskö Ea 53:1809 Ankomna brev: från lands
hövdingen de Carnali den 5/6, 25/6, 27/6 och 3/7 1809. 
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Även i Västerbottens städer kom ryssarna att snabbt se till att få kontroll över 

alla fartyg. Förbud mot att segla utan kommendantens tillåtelse utfärdades i 

Luleå. Om seglation förekom för ryssarna är mycket osäkert. Indikationer på 

att åtminstone ett fartyg, briggen Helena Margaretha, skulle ha avgått vid tiden 

för slaget vid Sävar finns, men inga belägg. Uppgifterna handlar om att briggen 

inte skall avgå innan betalning har mottagits från ryssarna. På samma sätt finns 

vaga aningar om att ryssarna kanske lyckades föra över förnödenheter med fartyg 

till Piteå. Även i detta fall är osäkerheten mycket stor. Den information som ges 

handlar om en person som vill ha ersättning för transporter från "Uleåborgs 

båtarna" - uppenbarligen i Piteå hamn.^8 Vad som är säkert är att fartyg och 

båtar användes för att föra över den ryska Uleåborgskåren. 

Patriotism eller egennytta, samarbete eller motstånd? — 
tendenser i det handlande borgerskapets agerande 

I en kungörelse till Gamlakarleby borgerskap i början av mars 1808 går det att 

utläsa följande uppmaning till patriotiskt handlande: 

Magistraten eldad af samma varma nit för sin plikt och fosterlandets väl, 
för modar icke annat, än att alla de af stadens inevånare, som låga af rena 
känslor för Deras store Konung och fosterland, för en odödlig ära, för en 
san frihet och medborgerliga dygder, skola uti denna nödens stund, upp
muntrade af för fädernas efterdomen finna sig äga mod, styrka och bered
villighet att gripa till vapen emot Finlands ur gamla fiende, och ila till 
försvar för hvad dem kärast är i verlden: fädernes landet, makar och barn. 
Dessa äkta medborgare, som äran och ploktenkall härtil, lemmnas lägehet 

55. VLA. Ordningsmannarätten och magistraten i Kaskö, Eb: 4—5 Ankomna brev 1808-14: Skrivel
ser den 27/6,15/8, 24/8 och 29/8 1809; Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby, Ea: 53 
Ankomna brev 1809: Från Carnali den 27/61809. 
56. VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Jakobstad, Da: 8—9 Brevkoncept 1791—1810: Skrivel
ser till landshövdingen den 20/9 och n/10 1809. 
57. HLA. Luleå stadsarkiv (Rådhusrätten och magistraten), FIX: 8 övriga ämnesordnade hand
lingar: Order från magistraten odaterad. 
58. ibid: Skrivelse från magistraten den 19/81809; Piteå stadsarkiv (Rådhusrätten och magistraten), 
JI: 2 Räkenskaper: Rekvisition daterad den 30/7 1810 Eric Hordin. 
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alla dagar efrån kl 9 till elfva för mid dagarne och ifrån 2 till 4 efter midda
garne att i sådant ändamål sig anmäla sig hos Herr Rådmannen Chorin, 
som den antecknar, hvarefter magistraten icke skall urakthålla förtecknin
gen på dessa patrioter till högre ort insända.^ 

Hur många stadsbor som anmälde sig och kom med på listan över patrioter vet 

vi inte. Det intressanta med kungörelsen är ändå budskapet och uppmaningen. 

Var den allvarligt menad från magistratens sida? Fanns det förutsättningar för en 

unison uppslutning bakom de svenska krigsansträngningarna, eller var det en 

fåfäng vädjan till ett borgerskap som mest såg till sina egna intressen? Var det 

kanske rent av så att krigsansträngningarna möttes med likgiltighet och den 

ryska ockupationen med undfallenhet och en snar acceptans? 

En heltäckande undersökning av magistraten i de bottniska städernas reaktio

ner på den svenska upphandlingen är inte möjlig. Det tillåter inte källäget. Däre

mot återfinns flera exempel på magistratens reaktioner och agerande. I många 

fall förefaller, åtminstone vid första anblick, magistratens agerande ha varit att 

beteckna som egennyttigt. Rädslan för att mista egendom eller göra ekonomiska 

förluster verkar ha varit större än fruktan för ryssen. Från några städer kan exem

pel på detta fångas. 

Magistraten i Uleåborg vände sig i flera skrivelser till landshövdingen Lange 

under 1808 i vilka man gav uttryck för det "handlande borgerskapets" uppfatt

ning. Uleåborgs borgerskap var medveten om att staden sluppit rysk ockupation, 

men samtidigt framfördes klagomål över inkvarteringen, leveranserna och skjut

sen. Att borgerskapet kritiserar tanken på bondeseglation mitt under brinnade 

krig och att stadens handlande i oktober kunde tänka sig att sälja smör till armén 

bara priset hölls på en nivå så att förlusten inte blev alltför stor är lätt att tolka 

som egennyttigt.60 På samma sätt klagade magistraten i Uleåborg över att det 

rikaste borgarna vid den insamling av pengar till armén som skett tecknat sig för 
de minsta summorna.61 

59.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Da 10:1808 Brevkoncept: kungö
relse den 9/3 1808. 
60.ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv) Uleåborg vol Bllf 3:1798—1809 Brevkoncept: skri
velser till landshövdingen den 7/6,13/6, 20/7 och 7/10 1808. Striden om bondeseglationen var en 
hjärtefråga för städerna runt Bottenviken. Om bönderna tilläts segla fritt med varor såg handels
männen i städerna sin position direkt hotad. Det handlade om en klassisk motsättning mellan stad 
och landsbygd. 
61. ULA. Länsstyrelsen, Ex^: 28 Ankomna brev 1808 från olika myndigheter: Från magistraten i 
Uleåborg, den 18/8 1808. 
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Sjötransporterna var av avgörande betydelse för de svenska krigsansträng

ningarna. Klingspor skrev i juni till länsstyrelsen i Uleåborgs län om att sjötran

sporterna stördes därför att borgerskapet inte hyrde ut sina fartyg på det sätt som 

de lovat. Han hotade nu med att insätta vice borgmästare i städerna för att sköta 

alla ärenden som rörde arméns försörjning. Tydligen hade handelsmannen 

Wennman i Gamlakarleby utmärkt sig genom sitt tredskande. Klingspor var 

mycket förvånad över att landshövdingen inte använt sig av garnisonen i Uleå-

borg och dessutom inte följt formaliteterna i denna för riket så allvarliga stund.62 

En indikation på att ivern att ställa upp med fartyg inte var så stor. 

På samma sätt förefaller borgarnas i Gamlakarleby oro i slutet av mars 1808 

över sina sjöbodar stå i bjärt kontrast till magistratens uppmaning att ta till 

vapen mot ryssen i kungörelsen ovan. Man var rädd för att de sjöbodar som de 

hyrt ut till svenska armén i händelse av en svensk reträtt skulle komma att antän

das "efter vanligt krigsbruk". Det är uppenbart att man i slutet av mars 1808 inte 

var beredd att uppoffra sig för att minska den ryska arméns möjligheter att för

sörja sig.6^ I Jakobstad svarade magistraten i mars 1808 på en förfrågan om för

nödenheter till armén att det visserligen finns salt kött och smör hos vissa 

handlanden, men att om seglationen uteblev nästa sommar behövde dessa själva 

sina varor.64 Å andra sidan verkar köpmännen i Torneå ha haft större fördrag

samhet med den svenska arméns upphandling. Även borgarna i Luleå ser ut att i 

stort sätt ha accepterat situationen. Endast i fråga om sjötransporter med ett 

antal storbåtar i oktober verkar det ha skurit sig mellan magistraten och armén. 

Smeden och borgaren Jacob Sandström anklagades för att inte ha velat hyra ut 

sitt fartyg. Löjtnanten Walleus skriver till magistraten: "...ehuru Ägaren dertill 

befants i så måtto tredskande och ovillig till den åstundande fragten, at han icke 

allenast undandrog sig all resico med fartyget, som efter hans tanka ärfordrade en 

ny mast den han föga kunde anskaffa utan ock förklarade för sig såsom en med

ellös man omöjeligt at anskaffa Folik och Proviant...". Walleus finner det vidare 

"...rätt obehagligt [...] at magistraten dragit mig bak liuset..." och inte sett till att 

de storbåtar som beordrats för transporter till armén i Finland har skaffats 

fram.65 

62. ibid: Från Klingspor, Gamlakarleby den 20/61808. 
63.VLA. Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Da 10:1808 Brevkoncept: skrivelse 
den 23/3 1808. 
64.ibid, Jakobstad vol Da 8-9:1791-1810 Brevkoncept: Skrivelse till landshövdingen den 2/3 1808. 
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Fragan är om dessa exempel på reaktioner från magistraten verkligen är att 

beteckna som egennyttiga. Vissa av fållen, särskilt när det gäller leveranser av för

nödenheter eller framskaffande av båtar, kan mycket väl ha haft sitt ursprung i 

bristande förmåga. Däremot är diskussionen om bondeseglationen, rädslan för 

att mista sjöbodar och prissättningen pa smör mer graverande. Antingen var kri

get alltför avlägset för att borgerskapet skulle känna sig hotat eller så förberedde 

man sig för framtiden: i första hand en rysk ockupation och i andra hand en ny 

era under en ny överhöghet. I detta fall skulle reaktionerna i Österbotten vara 

mer förklarliga eftersom denna landsdel rimligtvis led större risk att bli rysk. Det 

är också tänkbart att Finska kriget 1808-09 precis som krigen tidigare under 

1700-talet sågs som kortare episoder under vilka det gällde att övervintra för att 

sedan ater kunna komma igång med handel och näfingår. Några tendenser till 

allmän flykt undan ryssarna som var fallet under stora nordiska kriget går inte 

heller att iaktta. Visst fanns det de som gav sig iväg, men detta var trots allt ett 

fåtal personer. Detta skulle också kunna tyda på en förändrad inställning till 

Ryssland och vad man hade att vänta av ett ryskt maktövertagande. 

Det är också relevant att ställa frågan om de reaktioner som borgerskapet 

visar i det källmaterial som har använts verkligen är representativt. Eftersom 

magistraten sa totalt dominerades av köpmännen måste magistratens skrivelser 

och reaktioner ses som ett uttryck för en handlande aristokrati i städerna som 

under kriget såg sina chanser till utrikeshandel och utbyte med landsbygden gå 

om intet. Att reaktionerna skulle ha skilt sig markant åt i de städer som går att 

studera och i de städer där källmaterialet är sämre eller helt saknas är inte troligt. 

De flesta av de ledande köpmännen förefaller ha haft liknande intressen från 

Umeå och Kristinestad i söder till Torneå i norr. Däremot går det att ifrågasätta 

om detta även gällde de mindre inflytelserika köpmännen med en marknad mer 

koncentrerad till närområdet. Dessutom fanns det undantag även bland de 

ledande köpmännen. Forsell i Umeå och Abraham Falander i Vasa var två 

sådana undantag. Dessa personer var synnerligen engagerade i den svenska 

arméns krigsansträngningar på olika sätt, vilket redan har framgått i Forsells fall 
och kommer att framgå i Falanders fåll nedan. 

65.HLA. Luleå stadsarkiv, rådsturätten och magistraten vol FL14 Magistratshandlingar: odaterad 
rapport till magistraten, sannolikt frän krigskommissariatets ombud löjtnant J. Walleus under hös
ten, oktober 1808. 
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Om nu agerandet inför de svenska kraven var ljumt, och i vissa fall måhända 

kan tolkas som egennyttigt framåtblickande, hur blev reaktionen på den ryska 

ockupationen? Frågan om tro- och huldhetsedens svärande kan ses som ett slut

giltigt, eller åtminstone ett tydligt, mått på borgerskapets lojaliteter eller uppfatt

ningar om framtiden. Vad gäller edgångens utfall i Vasa län går det att vända sig 

till nyare forskning. Villstrand har visat att reaktionen på ryssarnas krav om 

edens svärande var mycket mer fiendig än vad vissa historiker har velat ge sken 

av.^6 Reaktionerna på ryssarnas krav att svärja kejsaren trohet möttes i städerna i 

Vasa län utan större motstånd, med undantag för Vasa stad. Det tog ryssarna 

mycket längre tid än vad som var avsett att tvinga vasaborna till underkastelse. 

Det var först efter fängslandet och bortförandet av rådmannen Falander och 

advokatsfiskalen Bergvald som Vasas borgerskap föll till föga. När edavläggel-

serna avbröts i slutet av juni då den svenska armén återkom till Vasa, fanns fort

farande en stor mängd personer som inte hade svurit kejsaren trohet. 

I Uleåborgs län är frågan mindre relevant eftersom dessa städer inte kom i 

ryska händer förrän i slutet av 1808, då kriget kunde uppfattas som militärt 

avgjort - åtminstone på finsk jord. I de västerbottniska städerna blev det aldrig 

aktuellt med något ställningstagande, eftersom ryssarna klart deklarerade att man 

inte kommit för att stanna, utan att det handlade om en tillfällig ockupation. 

Motståndet mot eden i stora delar av Vasa län tyder på att borgerskapet inte 

utan tvivel underkastade sig den ryska överhögheten. Det är viktigt att komma 

ihåg att många svor eden under intryck av vad Villstrand har kallat "brutalpeda

gogik". Man var inte beredd att ge upp banden till Sverige och troheten mot den 

svenske monarken förrän kriget definitivt hade vänt till ryssarnas fördel. Detta 

skulle i sådana fall betyda att borgerskapet inte accepterade den ryska överhöghe

ten tidigare än de var tvungna, när verkligheten ställde dem inför fullbordat fak

tum — Sverige hade förlorat kriget. I sammanhanget skall man också komma 

ihåg att handeln över Stockholm och den västra rikshalvan fortfarande 1808 var 

mycket betydelsefull för de österbottniska städerna. En framtida omdirigering av 

handeln mot St Petersburg och försvårade omständigheter i handeln med Sverige 

var knappast önskvärt. Beredvilligheten att ta emot ryssarna som nya herrar 

måste i sådana fall tonas ned. Ljumheten inför de svenska krigsansträngningarna 

66.Villstrand menar att von BonsdorfFs bild av eden som en grov rysk felkalkyl stämmer. I motsats 
till detta vill Matti Klinge mena att avläggandet av eden genomfördes i stort sett utan problem. 
Villstrand 1999 s. 303; Klinge 1996 s. 16; von BonsdorfF 1929, s. 355. 
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behöver alltså inte direkt betyda att borgerskapet utan reservation var beredd att 

byta överhöghet. Egennyttan skulle kunna bero på dålig insikt i situationens all

var eller ett försök att i en svår situation överleva och rädda det som räddas 
kunde. 

Hur reagerade borgerskapet på de ryska kraven vid sidan om edsavläggelsen? 

von Bonsdorff menar, att borgerskapet i de av honom undersökta södra delarna 

av Finland agerade undfallande, men trots detta fick stöd av de ryska myndighe

terna i de enskilda fall av ryska övergrepp som förekom. Gäller detta på samma 

sätt i de öst- och västerbottniska städerna? 

Först och främst går det att konstatera att något direkt systematiskt motstånd 

från borgerskapet och magistraten mot den ryska ockupationen inte förekom. 

Detta gäller både i Öst- och Västerbotten. Motståndet stod enskilda borgare för, 

vilket tydligast kom till uttryck i samband med edsavläggelsen i Vasa län under 

1808. Obstruktion i samband med leveranserna av förnödenheter finns det inga 

direkta belägg för. Det är viktigt att komma ihåg att ryssarna hela tiden hade 

möjlighet att använda militärt våld. Invånarna i Vasa stad var säkert mindre 

benägna att trilskas med plundringen i juni 1808 i färskt minne. Det är rimligt 

att tänka sig att rykten om denna tragiska incident spred sig till övriga städer. 

Däremot går det att finna klara bevis för att magistraten i flera av städerna 

inte drog sig för att klaga och ställa motkrav. Ovan resonerades kring det faktum 

att en form av förhandling förekom mellan ryssarna och borgerskapet när det 

gällde leveranserna och hur stora kvantiteter som verkligen var realistiska. Detta 

byggde naturligtvis på den självpåtagna ryska disciplinen som ett led i pacifice-

ringspolitiken och rädslan för att få allmänt uppror på halsen. I flera fall fick bor

gerskapet gehör för sina klagomål. I Gamlakarleby reagerade till exempel ett 

antal köpmän med uppenbar irritation över att de fått order att leverera det sista 

av sitt salt till ryssarna då man ansåg att staden mer än någon annan stad hade 

varit lojala i fråga om denna vara. Resultatet blev att man slapp leveransen och 

istället skulle ryssarna komma överens på frivillig väg med de handlande.67 

Uleåborgs borgerskap klagade över den betungande skjutsen åt ryssarna vid 

flera tillfällen under maj 1809. Bland annat hävdade man att staden aldrig i enlig

het med sina privilegier hade tvingats till skjuts tidigare i krigstid. Detta förefal

ler nästan löjeväckande med tanke på omständigheterna, men visar att 

67. VIA Magistrat och rådsturätternas arkiv, Gamlakarleby vol Da: 111809 Brevkoncept: skrivelse 
till platsmajoren Baumgarten den 11/2 och 16/21809. 

280 



KAPITEL 7 • STÄDERNA OCH BORGARNA I KRIGETS TJÄNST 

magistraten faktiskt vågade agera gentemot den ryska ockupationsmakten. På 

samma sätt kan man tolka det nästan sarkastiska påpekandet att nu när kejsaren 

intagit landet var även sjukhusen och de som låg där ryska undersåtar och där

med ryssarnas problem. Den utan försköning benämnda skit som låg här och var 

kring sjukhuset och annorstädes i staden borde forslas bort på ryssarnas initiativ. 

Trots detta skulle magistraten ordna en privatperson som skötte saken om plats-
68 majoren beordrade sjukhusföreståndaren att skotta samman skiten i högar. 

Sammanfattning 

Städernas bidrag till den svenska arméns underhåll har i detta kapitel undersökts 

vad gäller leveranser av förnödenheter och transporter - framförallt sjötranspor

ter. Borgerskapet levererade i förhållande till den svenska arméns behov mest av 

de två varorna smör och salt. Minst betydelse hade borgarnas leveranser av mjöl 

och bröd, medan spannmål, salt kött/fläsk, färskt kött/fläsk och salt fisk intog en 

mellanställning. Spannmålsleveranserna utgjorde omkring 15 procent av den 

kvantitet som sammanlagt handlades upp eller utskrevs lokalt 1808—09. Insat

serna när det gäller furage var mer blygsamma. Särskilt betydelsefullt var städer

nas leveranser av salt, eftersom denna vara bara kunde komma från städerna 

genom deras import från utlandet. 

Generellt var det relativt få borgare som levererade varor till den svenska 

armén 1808-09. Sammanlagt levererade 152 borgare vid något tillfälle proviant 

eller foder till armén. Av dessa var omkring 100 verksamma som handelsmän i 

någon av de tretton bottniska städerna. Omkring 36 procent av handelsmännen 

levererade således till armén under 1808-09. Leveranserna av förnödenheter 

varierade i storlek mellan de bottniska städerna. Naturligtvis var städernas möj

ligheter att bidra till arméns försörjning beroende av krigsutvecklingen. Även en 

rad andra faktorer spelade in som städernas storlek och välmåga och var staden 

geografiskt var belägen. Borgerskapet i Umeå, Torneå, Uleåborg, och Vasa hade 

flest levererande borgare. Kvantiteterna av olika varor varierade mer mellan olika 

städer. Ett generellt mönster går att iaktta. De städer som levererade mest varor 

till armén hade en eller flera enskilda storleverantörer bland sin borgare. Överhu

vudtaget var det ett litet antal borgare som stod för den största delen av leveran-

68. ULA. Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv) Uleåborg vol Bllf: 3 Brevkoncept 1798—1809: skri
velser till kommendanten von Stark den 5/5 1809 och till Grenstolpe den 13/5 1809. 
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serna. Det förefaller som om armén gärna använde sig av ett mindre antal 

mellanhänder som på så sätt fick en sorts monopolställning. Dessa var mycket få. 

Endast fem borgare levererade till armén vid mer än tio tillfällen - de allra flesta 

bara vid något eller nagra tillfällen. Det går inte att se de största leverantörerna 

som någon form av gulascher, det vill säga personer som på ett otillbörligt sätt 

tjänade på kriget, utan monopolställningen var många gånger ofrivillig. I vissa 

fall berodde ställningen som storleverantör på att personen ifråga innehade 
ämbete som borgmästare eller liknande. 

De bottniska kuststädernas insatser ifråga om sjötransporterna under kriget 

var utan tvivel av mycket stor betydelse. Sjötransporterna över Bottenhavet 1808 

fran södra Sverige till den Klingsporska armén i Sydösterbotten har i tidigare 

kapitel lyfts fram som en avgörande fråga under kriget i Finland 1808. Den resurs 

som de bottniska, och då särskilt de österbottniska, handelsflottarna utgjorde 

blev avgörande. De bottniska fartygen skulle kunna sägas ha varit en strategisk 

faktor. Hade handelsfartygen använts ännu mer frekvent, än som blev fallet, 

hade underhallssituationen för den svenska armén under juli och augusti 1808 

avsevärt förbättrats. Av sjötransporterna från södra Sverige till Finland 1808 gick 

tva tredjedelar pa bottniska fartyg. Sammanlagt befraktades 46 större fartyg från 

de bottniska städerna. Detta kan jämföras med 7 med hemmahamn i Stock

holm. Förutom dessa längre transporter användes mindre fartyg och större båtar 

för ett stort antal sjötransporter lokalt mellan magasinen och mellan Öst- och 
Västerbotten. 

Ryska armén utnyttjade naturligtvis också de bottniska städerna. Sjötrans

portkapaciteten fick mindre betydelse eftersom den svenska flottan hade sjöher

raväldet i Bottenhavet och därmed gjorde ryska sjötransporter vanskliga. Förbud 

mot seglation och framförallt överfart till den svenska sidan utfärdades omgå

ende av de ryska myndigheterna. Trots detta försökte ryssarna att få de österbott

niska handelsmännen att befrakta fartyg för att hämta mjöl i St Petersburg, men 
också att gå ut efter salt till utrikeshamnar. 

Upphandlingen av förnödenheter till den svenska och ryska armén skedde 

under tvang, men det förefaller ändå som om handelsmännen hade ett visst 

handlingsutrymme. Priser kunde diskuteras och vid flera tillfällen sänktes kra

ven. Överhuvudtaget verkar det bottniska borgerskapet ha agerat i mycket stor 

utsträckning för att försvara sina gemensamma intressen under kriget. Vad detta 

beror på är svårt att säga. Kanske såg man kriget som en tillfällig övergående kris, 

eller så hade man, åtminstone i Finland, redan accepterat tanken på att komma 
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under en ny överhöghet. För det senare talar att tro- och huldhetseden acceptera

des av den övervägande majoriteten redan under våren 1808 av de borgare som 

kommit under rysk ockupation. Undantag från det senare fanns naturligtvis, 

men som helhet verkar åtminstone de ledande borgarna, det vill säga köpmanna

aristokratin, ha försökt rädda vad som räddas kunde. Samtidigt skall man 

komma ihåg att det var synnerligen svårt att agera på annat sätt eftersom framti

den föreföll oviss och krigsutvecklingen många gånger under de drygt ett och 

halvt år det pågick ändrade förlopp till svensk eller rysk fördel. Dessutom kunde 

man inte helt lita på hur ryssarna skulle reagera på ett mer hårdnackat motstånd. 
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Bönderna i krigets tjänst 

Inledning 

BÖNDERNAS AGERANDE UNDER TRYCKET från krigsansträngningar har varit före

mål för intresse särskilt i samband med den svenska stormaktens krig under 

1600-talet och början av 1700-talet. Bönderna har i olika stor utsträckningen 

getts handlingsutrymme i förhållande till staten. Åtminstone går det att säga att 

bönderna på olika sätt har agerat med större eller mindre framgång. Villstrand 

betonar i samband med sin undersökning av knektutskrivningarna böndernas 

förmåga att agera och reagera - genom anpassningen eller protest.1 Under de 

svåra påfrestningarna under 1710-talet var det inte det direkta upproret som den 

svenska statsmakten mest fruktade utan snarare det vardagliga motståndet. Linde 

menar att statsmaktens jämlikhets- och lyhördhetspolitik visar att statsmakten 

fruktade bondebefolkningens reaktioner. Böndernas agerande visar att det fanns 

ett utbrett missnöje och att styret i förhållande till bönderna var inne i en legiti

mitetskris. Att det direkta upproret aldrig blev verklighet berodde bland annat på 

den ständiga närvaron av soldater i stora delar av landet.2 Förhållandena i början 

av 1800-talet var naturligtvis till vissa delar helt annorlunda. I förhållandet till en 

1. Villstrand s. 281 f. 
2. Linde s. 239 f. 
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ockupationsmakt reagerade allmogen mycket olika. Den tidigare forskningen 

lyfter fram ryssarnas rädsla för det allmänna bondeupproret främst i Finland men 

även i Västerbotten, von Bonsdorffs arbete om förhållandena i de södra delarna 

av Finland 1808-09 är en av de få mer heltäckande undersökningarna av allmo

gens insatser i avseende på leveranser av förnödenheter och skjuts under Finska 

kriget, von Bonsdorff pekar på att ryssarna var mycket noga med att förklara för 

allmogen att alla leveranser av förnödenheter och fullgjord skjuts skulle ersättas. 

Ryssarna höjde ersättningen för skjutsen, men trots detta förblev skjutsuttagen 

en landsplåga för den sydfinska allmogen. Utan jämförelse var skjutsen den 

största bördan att bära för bönderna, men de olika delarna av Sydfinland drabba

des olika beroende på var de viktiga landsvägarna gick. Böndernas obstruktion 

förefaller de ryska myndigheterna inte ha kunnat eller velat beivra. I stor 

utsträckning kom allmogen undan med smitningar från skjutsen.3 

Folkkriget låg i tiden under napoleonkrigen och den bondekrigföring som 

förekom i Finland har sina paralleller i Spanien och Tyrolen. För den franska 

armén i Spanien var gerillakrigföringen ett mycket stort problem och en viktig 

bidragande orsak till fransmännens nederlag på den Pyreneiska halvön.^ Folkkri

get var en kraft som måste tas på allvar. Pacificeringen i Finland genomfördes 

med både morot och piska och syftade till att hålla lokalbefolkningen lugn. Löf

tena om ersättning för skador och leveranser var en del av den "fredliga pacifice-

ringspolitiken" som Nygård uttrycker saken.^ Det mest betydelsefulla i detta 

sammanhang är att trots den ryska ockupationsmaktens möjligheter till repres

sion måste de ta hänsyn till böndernas reaktioner. 

Denna delstudies syfte är att undersöka böndernas del i underhållet när det 

gäller omfattningen av de uttag av förnödenheter och skjuts som drabbade all

mogen. Frågan är hur bondebefolkningen användes av den svenska och ryska 

armén med avseende på förnödenheter och transporter? I denna resursroll ges 

allmogen förmågan att agera och reagera. Bönderna ses i detta sammanhang som 

en aktör: Hur reagerade det civila samhället på krigets krav? Vilket var förhållan

det till svensk och rysk överhet (eller den svenska och ryska armén)? 

3. von Bonsdorff 1929, s. 229f, 29if. 
4. Morgan s. 294 f. 
5. Nygård s. 366. 
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Bönderna som leverantörer av förnödenheter -

omfattning, jämförelser och proportioner 

Svenska arméns uttag av förnödenheter i Österbotten 1808 

Utskrivningarna och upphandlingen av förnödenheter i Finland kom igång med 

mycket kort varsel. Mobiliseringen inleddes i början av februari 1808 och direkti

ven för upphandling och utskrivning av förnödenheter följde kort på mobilise

ringsordern. Österbotten låg trots allt inte i den omedelbara farozonen, så det 

gavs åtminstone några veckor mer än i de södra delarna av Finland att genomföra 
upphandling. 

Vad och vilka kvantiteter levererade allmogen i olika delar av Österbotten till 

den svenska armén? Med utgångspunkt från krigs- och magasinsräkenskaperna 

gar det nagorlunda tillfredsställande att svara på dessa frågor. Materialet har sina 

brister då det många gånger är svårt att helt tillfredställande knyta leveranserna 

till bondbefolkningen. De kvantiteter som redovisas är den upphandling och 

utskrivning som med säkerhet kan kopplas till bönderna. Höleveranserna erbju

der däremot en bättre möjlighet att direkt jämföra uttagen i de båda länen under 

1808. Höuttagen har den fördelen att de i stor utsträckning direkt kan kopplas 
till allmogen.6 

Det var framförallt till de stora magasinen i Vasa och Uleåborg som förnö

denheter från bönderna kom in under februari och mars månad 1808. Vid sidan 

om leveranserna till magasinen i Vasa och Uleåborg var det endast till magasinen 

i Lappfjärd, Pulkkila och Brahestad som några större kvantiteter av förnödenhe

ter kom som kan knytas till allmogen i Österbotten under februari och mars 

1808.7 Uppgifter som pekar på att man även i Nykarleby och Gamlakarleby skall 

ha samlat förråd finns i kronofogdens korrespondens.® 

6. Vilket stickprov på ett tillfredsställande sätt visar. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 430-31: 
Krigsräkensper, Finska generalkrigskommissariatet, kassasammandrag och verifikationer vol 433-
34, 437, 442, 448, 454. 
7. I krigsräkenskaperna anges en viss fabrikör Johan Magnus Gottskalck som leverantör av de 27,5 
ton torrt bröd som inkom till Vasa magasin. Dessutom åtminstone 8,4 ton salt kött som direkt kan 
kopplas till allmogen. Pulkkila magasin mottog bland annat drygt 6,4 ton mjukt bröd den 12 mars 
och magasinet i Brahestad olika varor men framförallt mer än 7,6 ton hö. KrA, Krigshandlingar 
1808-09, V°1433: Krigsräkensper, Finska generalkrigskommissariatet, verifikationer. 
8. VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 Inkomna handlingar från läns
styrelsen 1808-1809: Från Wanberg den 1/3 1808. 
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Order om upphandling och utskrivning utgick i alla län i Finland, men leve

ranserna till arméns magasin varierade. Det var endast till fältmagasinet i Uleå-

borg som leveranser från hela socknar finns registrerade. Systematiska 

utskrivningar i Österbotten under den brådstörtade reträtten förefaller bara ha 

genomförts i Uleåborgs län. Till magasinet i Uleåborg inkom en större kvantite

ter spannmålstunnor, men även andra proviantvaror som ett resultat av utskriv

ningar i Limingo-, Muhos- och Uleå socknar.^ Detta skulle tyda på att det inte 

genomfördes någon fullständigt effektiv upphandling i Vasa län under krigets 

inledning. En annan skillnad mellan leveranserna i Vasa och Uleåborgs län var 

att spannmål inte levererades i Vasa län i någon större utsträckning. Orsaken kan 

ha varit att man inte hann med att administrera leveranserna. Mot detta talar att 

leveranserna av spannmål till magasinet i Uleåborg skedde redan i slutet av 

februari och början av mars.10 Ryssarna tog Vasa först den 31 mars så det borde 

ha funnits tid att även i de södra delarna av Österbotten genomföra upphandling 

av spannmål. Mycket talar för att leveranser åtminstone i viss omfattning hann 

genomföras i Vasa län, men att varorna direkt forslades norrut och därför aldrig 

kom till magasinen inom länet. Detta stöds av de order som utgick till lokalför

valtningen.11 Den spannmål som samlades in kan också direkt ha delats ut till 

allmogen för målning och bakning. I början av mars gavs order åtminstone till 

kronofogdarna i de Södra och Mellersta fögderierna av Vasa län att dela ut 

spannmål till målning och förbakning.12 Det är inte troligt att vare sig mål

ningen eller bakningen hann genomföras. Spannmålen och mjölet blev kvar hos 

allmogen. 

Under det andra och tredje kvartalet 1808 fortsatte upphandlingen i trakterna 

kring Uleåborg. Under våren gällde det fortsatta uttag av spannmål och mjöl, 

men även större kvantiteter smör och färskt kött och fläsk. Mjukt och torrt bröd 

började levereras i stora mängder i slutet av maj. Detta innebär att bakning 

genomfördes åtminstone i Uleå- och Limingo socknar vid denna tid. Även sock

9. 173 tunnor spannmål och mer än 3,3 ton rågmjöl, drygt 2,6 ton smör, lite mer än 2,3 ton färskt 
fläsk och drygt 96 ton hö. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1435~37: Krigsräkenskaper, Finska 
generalkrigskommissariatet 1808—09, verifikationer. 
10. ibid, vol 455-67: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissariatet 1808-09, verifikationer. 
11. Se kronofogden Matts Hellmans utgående order till sina länsmän. VLA. Korsholms södra fög
deri, Da: 2 Koncept 1807-1821. 
12. HLA. Kronofogdearkiv, Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 Inkommande handlingar 1807-
1809: Från Wanberg den 1/3 1808; 
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narna norr om Uleåborg drogs in i leveranserna under april och maj och på 

samma sätt övriga delar av Uleåborgs län så fort motoffensiven inleddes på allvar 

i juni 1808. Vasa läns allmoge började också förse den svenska armén med förnö

denheter från och med juni månad. I stort sätt hela Österbotten var involverad i 

leveranser under sommaren fram till början av september då den sludiga svenska 

reträtten inleddes igen. Till magasinet i Vasa, som tender de avgörande måna

derna i juli och augusti blev betydelsefullt, kom ansenliga mängder spannmål 

under sommaren som härrörde från bönderna i Vasa län.1 ̂  Krigföringen och de 

ibland oklara gränsdragningarna mellan svensk- och ryskkontrollerat område 

bidrog till att uttagen i de södra delarna av Österbotten blev mindre effektiva. I 

princip var det endast kustsocknarna som fullt ut kontrollerades av den svenska 

armén. I många av socknarna där kriget fördes mest intensivt under sommaren 

är det rimligt att tänka sig att allmogen flydde periodvis och att möjligheterna till 

systematisk upphandling och utskrivning var begränsad. 

Under hösten vid tiden för den slutliga svenska reträtten ut ur Finland fort

satte leveranserna till de magasin som ännu var i svenska händer. Återigen kvar

stod endast de norra delarna av Österbotten under svensk kontroll. Till 

magasinet i Brahestad kom ansenliga kvantiteter av färskt kött och torrt bröd — 

20,2 ton respektive 8,8 ton - som direkt kan kopplas till allmogen. Ändå var det 

till Uleåborg som de största leveranserna skedde under denna svåra period — 39,4 

ton färskt kött, 14,7 ton salt kött och 13,8 ton färdigt bröd.14 

En undersökning av höuttagen i Österbotten 1808 visar att leveranserna från 

Vasa län endast utgjorde en sjättedel av uttagen i Uleåborgs län. Störst var skill

naden april-juni då 1123 ton hö togs ut i Uleåborgs län och endast 4 ton i Vasa 

län.1^ Differensen beror rimligtvis på att större delen av Vasa län ännu i början 

av juni var under rysk ockupation. Resurserna i Uleåborgs län kunde i sin helhet 

bättre utnyttjas av den svenska armén. Dessutom spelade gräsbetet en stor roll 

under den period som Vasa län åter kom under svensk kontroll vilket minskade 
behovet av hö. 

13. KtA. Krigshandlingar 1808—09, V°1442: Krigsräkenskaper, Finska generaikrigskommissariatet 
1808-09, verifikationer. 
I4.ibid, vol 453-54: Krigsräkenskaper, Finska generaikrigskommissariatet 1808-09, verifikationer. 
15. Höleveranserna framgår i ibid, vol 433-34,437,442,448, 454: Krigsräkenskaper, Finska generai
krigskommissariatet 1808-09, verifikationer; vol 513: Finska furageräkenskaper, Furagemagasin i 
Norrland och Finland 1808-09; vol 514-23: Finska furageräkenskaper, Furagemagasin i Norrland 
och Finland 1808-09, verifikationer. 
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De österbottniska böndernas leveranser till 

den ryska armén i Finland 1808—op 

Möjligheterna att få en klar bild av leveranserna till den ryska armén är mindre 

än fallet är med leveranser till den svenska armén. När det gäller leveranser till 

den ryska armén finns inga krigsräkenskaper som det går att förlita sig på. Istället 

måste kunskaper hämtas från ordergivning och korrespondens mellan den ryska 

ockupationsmakten och civilförvaltningen, men även inom den svenska lokalför

valtningen. I vissa fall går det att i denna korrespondens återfinna sammanställ

ningar av uttagens utfall. 

Redan den 10 mars 1808 avgick till landshövdingarna i Vasa och Uleåborg 

föreskrifter om utskrivningar av förnödenheter till den ryska armén. ̂  I prakti

ken blev det bara allmogen i Vasa län och de allra sydligaste delarna av Uleåborgs 

län som kom att beröras av denna första omgång av leveranserna till ryssarna. I 

de områden av Vasa- och Uleåborgs län som stod under rysk kontroll krävdes 

bland annat 7500 tunnor korn eller havre och mer än 983 ton hö. De ryska kra

ven var mycket stora och redan denna första framstöt om förnödenheter skulle 

kunna tyda på en fullständigt orealistisk tro på de lokala resurserna från rysk 

sida. En annan tolkning skulle kunna vara att ryssarna satte kraven högt för att få 

in så mycket som möjligt. Det senare stöds av att ryssarna förfaller ha haft goda 

kunskaper om Finlands små resurser. I vilket fall som helst ställdes krav på leve

ranser som var helt omöjliga att verkställa. Detta är ett mönster som kommer 

igen under hela kriget i större eller mindre utsträckning. Landshövdingen Wan-

bergs svar daterat den 1 april 1808 blev också att det var omöjligt att uppfylla kra

ven.1^ Diskussioner om minskningar av leveranserna förekom under denna 

period.18 

I Vasa län fortgick under april och maj 1808 upphandlingen av förnödenheter 

till ryska armén. Att döma av order till länsmännen i Korsholms södra fögderi 

handlade det framförallt om spannmål, bröd och hö under de första tre måna

derna under tillfällig rysk ockupation. Utifrån lokalförvaltningens korrespon

dens under denna period framstår utskrivningarna som oregelbundna och nästan 

slumpartade. Order om leveranser av olika kvantiteter med mycket kort varsel 

16. HFF I, s.9. 

17. ibid och HFF II, s. 23f. 
18.VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms södra fögderi, Da: 2 Brevkoncept 1807-1821: till länsman 
Westermarck angående limola sockenbors leveranser den 23/4 1808. 
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duggade tätt. Detta stämmer med det intryck vi redan tidigare har fått av de 

ryska operationerna vid denna tid. Underhållsproblemen hade ökat och behoven 

var akuta. Detta återspeglar sig i kraven på allmogen under våren 1808. Utfallet 

av utskrivningarna åtminstone i Korsholms södra fögderie går att få ett grepp om 

med hjälp av de sammanställningar som finns bevarade. 204 tunnor spannmål 

och 51 ton hö hade kommit in den 12 maj 1808. I jämförelse med det som beor

drades av landshövdingen i mitten på april översteg faktiskt höleveranserna det 

som begärts, medan endast en femtedel av den spannmål som krävts kommit in. 

Det finns ingen anledning att tro att utfallet blev bättre i de mellersta och norra 

delarna av länet, eftersom de redan under juni 1808 åter kom under svensk kon

troll. Intrycket från leveranserna i mellersta fögderiet, det fögderi som det går att 

direkt jämföra med, är att det gick mycket trögt. Ryssarna klagade över förse

ningarna. Landshövdingen konstaterade att det inte fanns tid att klara utskriv

ningarna. Ett svårt problem var också de förnödenheter som delats ut till 

allmogen vid den svenska reträtten. Nu beordrades att allt det skulle levereras till 
den ryska armén.19 

Nästa gång det blev frågan om ryska uttag var eftèr den andra svenska reträt

ten. I början av oktober 1808 begärdes i Vasa län 7640 tunnor spannmål och näs

tan 325 ton hö. Det var åtminstone teoretiskt sätt mer realistiskt att efter skörden 

få in större kvantiteter än vid tidpunkten för tidigare ryska krav under våren.20 

Landshövdingeämbetet i Vasa län angav att kronan hade att påräkna 3646 tun

nor spannmål för det så kallade brännvinsarrendet och ytterligare 6073 tunnor 

vilket i avseende på spannmål motsvarade de ryska kraven. Verkligheten var däre

mot en annan. Landshövdingenämbetet påpekade också mycket riktigt att av 

den spannmål kronan kunde påräkna kom inte allting in natura utan bönderna 

betalade mot markegångspriset räntorna i pengar istället. Inte minst var allmo

gens spannmålslån mycket stora som en följd av de senaste årens dåliga skör
dar.21 

19. VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms södra fögderi, Da: 2 Brevkoncept 1807—1821: Skrivelser 
från kronofogden till länsmännen under april och maj 1808, skrivelser till landshövdingen den 9/5 
och 12/51808; Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 Inkommande handlingar 1807—1809: Skrivelser 
från Wanberg under april och maj 1808 särskilt den 30/4, 2/5, 9/5 och 11/5 1808. 
20. HFF I, s. 369. 
21. HFF II: 2, s. 247 
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Hur de leveranser som beordrades av Buxhoevden den 3 oktober 1808 föll ut, 

går att precisera för Korsholms norra och södra fögderier. Det norra fögderiet 

hade den 10 november levererat 2032 tunnor spannmål och omkring 70 ton hö. 

En månad senare angavs för det södra fögderiet 1927 tunnor spannmål. Sam

manlagt för dessa två fögderier nästan 4000 tunnor spannmål.22 Leveranserna 

var med andra ord tillfredsställande om man betänker att ytterligare två fögderier 

skulle bidra. Det är ändå ett misstag att tro att det östra och mellersta fögderiet 

kunde leverera de mer än 3600 tunnor som fattades för att uppfylla de ryska kra

ven. Det södra och norra fögderiet utgjorde sammanlagt omkring 60 procent av 

länets mantal. De ryska kraven om 7640 tunnor kom aldrig att uppnås även om 

resultatet måste anses mycket bra.2^ 

Även Uleåborgs län drogs in i leveranserna till den ryska armén efter den 

svenska arméns reträtt till Västerbotten. De ryska kraven var inte i detta fall möj

liga att uppfylla i praktiken och därför skedde nedskrivningar av kraven. Så var 

till exempel fallet i Salo socken i de södra delarna av Uleåborgs län. Istället för 

600 tunnor spannmål skulle 200 tunnor levereras och på samma sätt istället för 

25,5 ton hö skulle endast 8,5 hö levereras. Ersättning mot markegångsvärdet 

skulle ske så fort kvitton inkommit till de ryska myndigheterna. Som skäl för 

nedskrivningen angavs att socknen hade utsatts för omfattande utskrivningar till 

den svenska armén och även tidigare till den ryska armén.24 

Med de reservationer som finns för källmaterialets svagheter förefaller de 

ryska kraven och de kvantiteter som den ryska armén kunde få in från bönderna 

ha varit större än vad den svenska armén både krävde och lyckades komma åt. 

Detta mönster har framgått i hela Österbotten, men särskilt tydligt i Vasa län. 

Det ligger nära till hands att anta att orsaken till detta skulle ha varit ockupa

tionsmaktens större möjligheter att hota trovärdigt - men kan det finnas andra 

förklaringar? 

22. FRA. Buxhoevdens civilkansli, vol E33: Rapport från kronofogden Palmqvist den 10/111808 
och rapport från kronofogde Hellman den 13/121808. 
23. Sammanställning av mantalsuppgifter för Vasa län 1808. 
24. HFF I, s. 516. 
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Uppbördsspannmål i Vasa län —jämförelser och proportioner 

För att ytterligare pröva om bilden av skillnaderna i de svenska och ryska uttagen 

är riktig går det att utnyttja de civila magasinsräkenskaperna som fördes i varje 

fögderi och angav uppbördens storlek och under krigsåren även leveranser till 

den svenska och ryska armén. I tabell 7 återges resultatet av en undersökning av 

leveransernas fördelning från kronobodarna i Vasa län 1808 utifrån dessa krono-

magasinsräkenskaper. Eftersom länet innehades ungefär lika länge av den svenska 

respektive ryska armén är resultatet särskilt intressant. Leveranserna till den ryska 

armén var nästan dubbelt så stora som leveranserna till den svenska armén. Orsa

kerna till detta kan vara flera. En tänkbar förklaring, vid sidan om de som redan 

har framförts, är att när ryssarna slutgiltigt ockuperade länet i mitten av septem

ber kom de precis i tid för att kunna dra nytta av skörden under sommaren. 

Detta skulle innebära att just hösten och möjligtvis även vintern skulle vare den 

ur proviantsynpunkt absolut viktigaste perioden att inneha ett område. 

Tabell 7: Spannmålsleveranser från kronobodarna till svenska och ryska armén 
i Vasa län 1808 

Behållning 
från 1807 

Uppbörd 
(Krigsgärd) 

Allmogens 
spannmålsl^n 

Tillsvenska 
armén 

Till ryska 
armén 

Korsholms norra 1668 tr 1858 tr 1714 tr 1613 tr 
Korsholms mellersta 2881 tr 2194 tr 2698 tr 
Korsholms östra 340 tr 2163 tr1 100 tr 

2698 tr 

Korsholms södra 1987 tr 1750 tr 1632 tr 1910 tr 2594 tr 
Summa 3655 tr 6829 tr 5989 tr 3724 tr 6905 tr 

1 spannmålslån 1802-1807 
Källa: FRA. Räkenskapssamlingen, Vasa län: 9628 Vasa läns lands- och Jordebok 1808. 

Av undersökningen framgår även att bönderna hade mycket stora spannmålslån 

som översteg den kvantitet som levererades till den svenska armén.Ytterligare 

en uppfattning om uttagens omfattning ger jämförelsen med vad uppbörden gav 

1808 och behållningen från 1807. Uppbörden 1808 och behållningen 1807 mot
svarade leveranserna till den svenska och ryska armén. 

25. Spannmålslån var helt enkelt spannmål som bönderna lånade av uppbörden för att klara utsä
det. Detta blev särskilt aktuellt i tider av missväxt. 
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För Uleåborgs län ger samma källmaterial mycket sämre information under 

1808. Trots detta tyder det mesta på att uppbördspannmålen gick till den svenska 

armén. Från Salo härads kronobod levererades i oktober och november 1808 till 

den svenska armén 607 tunnor spannmål. På samma sätt bör spannmålen i de 

övriga häradena ha levererats till den svenska armén. Detta stöds även av de 

resultat över upphandling och brödbakning som kunde presenteras i kapitel fyra. 

Med tanke på att det område som Finska armén kontrollerade under det fjärde 

kvartalet 1808 var förhållandevis litet framstår leveranserna till arméns magasin 

som häpnadsväckande stora. 

Västerbotten som svenska arméns underhållsbas 1808—09 

Under kriget i Finland 1808, och naturligtvis även efter den svenska arméns 

ankomst till länet, utnyttjades resurserna i Västerbotten. Västerbottens betydelse 

ökade tidigt i krigets inledning efter den snabba svenska reträtten till Uleåborg. I 

Västerbottens fall finns det möjlighet att vid sidan om krigs- och magasinsräken

skaperna även utnyttja särskilda uppbördslängder över leveranserna till den 

svenska armén. Till detta kan läggas längder över böndernas fordringar för leve

ranser sammanställda efter kriget. De källkritiska problemen med detta källma

terial återkommer vi till. Krigs- och magasinsräkenskaperna ger en skev bild av 

upphandlingen. Orsaken är att de enda magasinen av någon betydelse under 

1808 fanns i Umeå och Torneå. Förnödenheterna samlades i respektive socken på 

ett eller flera ställen och transporterades sedan direkt till Torneå eller Umeå. 

Detta betyder att det via dessa räkenskaper är mycket svårt att fånga upp varifrån 

förnödenheterna kommer om det inte klart framgår i verifikaten, vilket tyvärr 

inte alltid är fallet. 

En allmän utskrivning beordrades i slutet av april 1808 och gällde hela länet. 

Varje fjärdedels mantal skulle leverera 2,125 kg smör, 0,9 kg fläsk eller salt torkat 

kött och lA tunna spannmål.27 Uppgifter finns från tre fögderier - det första, 

andra och tredje. Vid de övriga utskrivningarna varierade uttagen stort inom 

länet. I vissa socknar och fögderier förekom upphandling mer frekvent än i andra 

delar av länet. Geografiskt fanns det skillnader mellan uttagen i de norra och 

södra delarna av länet. I norr inleddes upphandlingen redan i slutet av mars 1808. 

26. FRA. Räkenskapssamlingen, Uleåborgs län:, 9631, Uleåborgs läns landsbok för år 1808. 
27. Denna kvantitet anges på flera ställen bland annat HLA. Kronofogden i Skellefteå fögderi, El: 
8b Inkommande brev 1808: Från Stromberg Umeå den 29/41808. 
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I början av april följdes detta upp av ytterligare begäran om upphandling av råg 

eller korn och mjöl. Bakgrunden till denna tidiga upphandling var de behov som 

Finska armén hade efter sin snabba reträtt till Uleåborg. Fjärde fögderiets närhet 

till det direkta krigsområdet i Finland innebar direkta order om leveranser av för

nödenheter både från landshövdingen i Umeå och i Uleåborg. 28 Vid sidan om 

landshövdingarnas order agerade även generalkrigskömmissariatet själva genom 

sin utsände Klingstedt. Nästan desperata rekvisitioner kom från Klingstedt till 

kronofogden i Torneå under våren 1808.1 mitten av maj 1808 beordrades utskriv

ning av stora mängder kött därför att menföret satte stopp för kommunikatio

nerna in i landet i de norra delarna av Österbotten.2^ Detta ledde även till 

utskrivningar i det tredje fögderiet som har efterlämnat ett detaljerat källmate-
2A 

rial. I tabell 8 framgår utskrivningarna för de fyra socknarna i det tredje fögde

riet. Utskrivning av hö genomfördes under december 1808 och mars 1809. 

Utskrivningen i mars omfattade krav på inte mindre: än 850 ton hö i en kungö
relse den 8 mars 1809.31 

Tabell 8: Utskrivningar och upphandling till svenska armén i Västerbotten 1808—09 
(antal ton) 

Spannmål Mjöl Kött Smör Hö 
Första fögderiet 
(allmän utskrivning våren o,fc3 1,8 47 

ut 
(extra utskrivning 5,84 

sommaren 1808) 0,9* 
(hösten 1808- 239fr 6,6 3,o4 1,2 216 
våren 1809) 

Andra fögderiet 
(allmän utskrivning 1808) 2>o 

28. KrA. Krigshandlingar 1808—09 V°1 658: Stromberg till kronofogden Boström Umeå den 24/3 

och 12/4 1808; HLA. Kronofogden i Torneå fögderi, El: 20 Inkommande skrivelser, Allmänna 

serien 1808-09: Från landshövding Stromberg Umeå den 24/3 1808 och från landshövding Lange 
Uleåborg den 4/5 1808. 

29. HLA. Kronofogden i Torneå fögderi, El: 20 Inkommande skrivelser 1808-09: Från Klingstedt 
den 6/5,12/5,13/5 och 27/5 1808. 

30. HLA. Tredje fögderiets kronofogdearkiv, Fl: 13 Ämnesordnade handlingar, Kriget 1808-09: 

Sammandrag över rekvisitioner till Finska armén Boström Luleå den 27/61808. 

31. ibid: Ekorn tiU kronofogde Boström den 24/12 1808 och kungörelse Ekorn Torneå den 8/3 

1809. 
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Tredje fógderiet 
(allmän utskrivning våren 
1808) 
(maj-juni 1808) 
(fordringar 1808-09) 

39» 

6otr 

1,1* 0,4 1,6 

0,8 o,22 1,5 
2,9 3i>8 0,4 457 

10,o2 

(Klingstedts utskrivning 
våren 1808) 
Luleå socken 28,7 0,1 

i,82 

Råneå socken 

Nederkalix socken i3>4 3>o 

Överkalix socken 6,2 

1 torrt fläsk, 2 torrt kött,3 salt kött, 4 färskt och salt kött, 5 salt fläsk* samt 5tr 32 kap 
Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 684: Sammandrag över upphandling/utskriv-
ning i tredje fögderiet Luleå den 27/6 1808; HLA. Kronofogden i Skellefteå fögderi El: 
8b Inkomna brev: Från Stromberg den 7/7 1808; HLA. Tredje fögderiets kronofogdear
kiv, Fl: 13 Amnesordnade handlingar Kriget 1808-09: Sammandrag över över rekvisitio
ner till Finska armén Boström Luleå den 27/6 1808 

Även i de södra delarna av länet genomfördes ytterligare utskrivningar under 

sommaren och hösten 1808, men också under de första månaderna 1809.1 mot

sats till vad som förfaller ha varit fallet i norr understeg utskrivningarna under 

hösten de upphandlingar som gjordes under våren-sommaren i det första fögde

riet. I det andra fögderiet däremot var åtminstone kraven större. I september 

1808 beordrades varje hemmansägarna i Skellefteå socken att leverera 0,850 kg 

smör och 8,5 kg kött. I oktober återkom landshövdingen med krav på 97,75 kg 

mjöl och 8,5 kg kött per hemmansägare mot kontant betalning. Dessutom fort

satte kraven under de första månaderna av 1809. I januari 1809 begärde Klings-

tedt sammanlagt 136 ton salt eller färskt kött. Av detta skulle inte mindre än 67 

ton levereras av allmogen i det andra fögderiet — resterande av de övriga delarna 

av länet. Den stora andelen berodde säkert på att detta fögderi vid denna tid inte 

bar bördan av större inkvarteringar vilket framförallt första och fjärde fögderiet 

gjorde.32 Några säkra uppgifter på utfallet av dessa uttag finns inte som går att 

presentera. 
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Det är inte möjligt att få en heltäckande bild av upphandlingens omfattning 

under hösten 1808 och de första månaderna 1809. En viss fingervisning kan trots 

allt böndernas ersättningskrav efter kriget ge. Fordringarna är ur källkritisk syn

vinkel problematiska. Den fråga som man måste ställas sig är om bönderna tog 

chansen kompensera sig för förluster under kriget genom att överdriva sina krav 

och helt enkelt hitta på. Det förefaller som om en ordentlig undersökning 

genomfördes från de svenska myndigheternas sida. Fordringar som inte kunde 

styrkas med kvitton eller på annat trovärdigt sätt underkändes i Nederkalix och 

Överkalix socknar. Det samma gällde socknarna i det första och andra fögderiet 

vilket ger en större säkerhet. Kontroller av allmogens kvittenser förekom även i 

Råneå och Luleå socknar och ersättningskraven fördes upp centralt under överse

ende av någon lokal ämbetsman. De sammanlagda leveranserna enligt fordring

arna återfinns i tabell 10 för det tredje fögderiet. Inom fögderiet skilde sig 

fordringarnas storlek kraftigt. Dessutom finns endast uppgift på värdet i pengar 

för Nederkalix och Överkalix socknar - 6 679 respektive 1 521 riksdaler banco.33 

Resultatet för det första och andra fögderiet ger vid handen att kraven var nästan 

tre gånger större i det andra fögderiet än i det första. I det första fögderiet upp

gick böndernas ersättningskrav för proviant till lite drygt 1500 riksdaler banco 

och i det andra fögderiet till drygt 4100 riksdaler banco. Om detta innebär att 

allmogen i socknarna kring Skellefteå hårdare drabbades av utskrivningar och 

upphandling är däremot inte belagt, men det skulle kunna betyda att så var fal

let.34 Dessutom förefaller uttagen att döma av ersättningskraven ha varit betyd

ligt större i de norra delarna av länet. Kraven för Nederkalix- och Överkalix 

socknar står i paritet med ersättningskraven för hela de första och andra fögde
riet. 

Vad visar undersökningen av uttagen i Västerbotten? Överhuvudtaget hade 

utskrivningarna en ad hoc karaktär vilket innebar att olika delar av länet levere

rade mycket olika stora kvantiteter vid olika tidpunkter beroende på Finska 

arméns behov. Ytterligare en sannolik förklaring till detta mönster kan sökas i 

länets administration och ha sin grund i att det vidsträckta länet i praktiken var 

delat under kriget. Ekorn skötte viktiga delar av administrationen i norr och 

Stromberg hade svårt att från Umeå verkligen påverka skeenden i de norra 

32. HLA. Kronofogden i Skellefteå fögderi, El: 8b Inkommande brev: Från Stromberg den 13/10 

och 21/111808; El: 9 Inkommande brev: Från Stromberg den 31/11809. 

33. KrA. Krigshandlingar 1808—09 vol 658: Fordringar på svensk kronan. 
34. ibid. 
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delarna av länet. Samordning blev av denna anledning svår att få till stånd. Den 

direkta konsekvensen blev att Ekorn, som hade klara direktiv att stödja krigsan

strängningarna utan ett direkt ansvar för administrationen i övrigt, mer villigt 

verkställde den svenska arméns order. Stromberg hade däremot ett helhetsansvar 

och framförallt en syn på krigsansträngningarna som ledde till konfrontation 

med krigsmakten vilket hämmade möjligheterna för uttag i de södra fögderierna 

- åtminstone i det första fögderiet. En av stridsfrågorna var, vilket redan ha 

berörts, frågan om hur de svenska soldaterna, till största delen sjuka, skulle för

sörjas i trakterna av Umeå. Detta skulle innebära att civilförvaltningens agerande 

var av större betydelse än böndernas förmåga eller eventuella ovilja att bidra. De 

norra delarna av Västerbotten låg geografiskt närmare krigsområdet i Finland 

och det är troligt att armén kunde utöva större påtryckningar på Ekorn i Torneå 
ir 

än på Stromberg i Umeå. 

Förutsättningarna för att lokalförvaltningen skulle kunna genomföra upp

handling i Västerbotten var helt andra än de som mötte lokalförvaltningen i Öst

erbotten. Inget rimligt ockupationshot förelåg under perioden fram till mars 

1809 och dessutom slapp man fram till hösten 1808 den direkta närvaron av en 

armé på tusentals soldater och hästar.^ Detta borde ha gett förvaltningen goda 

möjligheter att i lugn och ro skaffa fram förnödenheter till armén. Så förefaller 

nu inte ha varit fallet. Den enda allmänna allomfattande utskrivning eller upp

handling av proviant som genomfördes i länet vare den som skedde under våren

sommaren 1808. Med tanke på de behov som fanns framstår denna utskrivning 

ha gett mycket blygsamma mängder förnödenheter. I jämförelse med vad vissa 

delar av länet kunde prestera vid andra tidpunkter är det märkligt att denna all

männa satsning, som måste ha inneburit mycket arbete för lokalförvaltningen, 

inte inbringade mer eller rättare sagt att man inte krävde större kvantiteter. En 

tänkbar förklaring till de relativt små uttagen i den allmänna utskrivningen 

under våren kan vara uppfattningen om den brist som ansågs råda i länet. Detta 

innebar att det område som ur kommunikationssynpunkt enklast kunde förse 

Finska armén med förnödenheter samtidigt hade begränsade resurser. Det finns 

trots allt flera andra tänkbara faktorer som påverkade upphandlingen och 

35. Linde s. 201-202 och 224. Linde kan iaktta att indrivningen av skatter och skjutsningen var 
beroende av statsmaktens tryck. Det är uppenbart att Karl XII:s återkomst till Sverige innebar att 
det blev bättre ordning. 
36. Under hösten inskeppades från Österbotten tusentals sjuka soldater till Umeå. 
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utskrivningen. Myndigheterna kanske inte ställde tillräckliga krav. Det är också 

möjligt att man menade att sommarens skördar gav ett större utrymme för uttag 

under hösten. Mot det senare kan invändas att upphandling skedde under hela 
sommaren på flera håll i länet med goda resultat. 

De ryska kontributionerna i Västerbotten i8op 

Riktlinjerna för uttagen till ryska armén gavs i en proklamation den 21 maj 1809. 

Här angavs att alla leveranser skulle kvitteras och ersättas med undantag av det 

som trupperna behövde vid återmarschen.37 Uppenbart är att ryssarna åtmins

tone officiellt tänkte ersätta allmogen. Med största sannolikhet var detta endast 

taktik för att förmå bönderna att leverera utan problem. Inga uppgifter på ersätt-

ning finns och denna uppfattning stärks av de omfattande ersättningskrav som 
ställdes på den ryska kronan efter kriget.38 

Tabell 9: Ryska kontributioner i Västerbottens tredje fögderi 1S09 (antal ton) 

Socken Begärt 
bröd kött 

Levererat 
mjöl, bröd kött Hö 

Över- och Nederkalix 55^ 0,8 2,1 107 
Råneå 68 23,8 10 1,2 67 
Luleå 6S VM

 
00

 

42 28 134 
Summa 191,2 SSM 52,8 3i>3 VM

 
0
 

00
 

Källa: KrA. Sump, sorterade handlingar, vol "Till landsarkivet i Härnösand": Skrivelse 
fran Ekorn den 12/5 1809 och Krigshandlingar 1808—09 V°1 657: Uppgifter på krav på 
ryska kronan, Luleå den 31/12 1809. 

Utskrivning av hö beordrades första gången från slutet av april 1809 och order 

om kungörelse om kontributioner av proviant utgick från Ekorn den 12 maj 

1809.39 I det fjärde fögderiet levererades bland annat 363 tunnor korn och 43,8 

ton kött.40 I tabell 9 framgår begärda kvantiteter och levererade varor för det 

tredje fögderiet. Kraven uppnåddes inte med undantag för köttleveranserna i 

37.RA Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t vol 24 : Alexejev proklamation den 21 maj 
1809. 

38. Stormyr anger att allmogen fick ersättning i Råneå och Luleå socknar genom kraftfulla åtgärder 
från Kamenskijs sida i oktober 1809. Detta är trots allt mycket osannolikt. 
39.KrA Sump, sorterade handlingar. Till landsarkivet i Härnösand: Skrivelse från Sjuvalov den 29/ 
4 order om leveranser av hö och order från Ekorn den 12/5 1809. 
40. HLA Kronofogdearkiv, Torneå fögderi, FVII:3: Förteckning Över leveranser till ryska armén. 
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Luleå socken. Mjöl accepterades istället för bröd och torkat och saltat kött istället 

för färskt kött. Utfallet i Luleå socken blev att drygt 28 ton salt och färskt kött 

kom in, vilket faktiskt översteg kraven, men endast 42 ton mjöl och bröd av kra

ven på 68 ton. Kött kompenserade bristerna vad gäller bröd och mjöl.^1 

I de södra delarna av länet går det för Burträsk socken att få kunskaper om 

hur de ryska utskrivningarna föll ut. I maj 1809 levererades 55 tunnor korn, 295 

kor, 165 får och 688 kg smör. I den fördelning som gjordes före utskrivningen 

avsågs inte får, men lika fullt levererades får i ett stort antal. Fåren var inte kom

pensation för uteblivna leveranser av kor eftersom kvoten av kor uppfylldes i det 

närmaste fullständigt. Däremot var den influtna kvantiteten spannmål betydligt 

mindre än vad ryssarna begärt. Fåren var därför med största säkerhet en kom

pensation för denna brist. Köttet blev återigen det som ersatte spannmålspro

dukterna.^2 

För att denna redogörelse för kontributionerna skall var komplett krävs att 

ryssarnas utskrivningar i september 1809 omnämns. Det intressanta med dessa 

utskrivningar är att denna gång ville man ha levande djur, kor och spannmål. 

Det går att tänka sig att bakgrunden till detta var att den ryska armén avsåg att 

ha detta med sig på sin återmarsch och därför måste ha förnödenheter som inte 

förstördes under vägen.^ 

En jämförelse mellan de svenska och ryska uttagen från allmogen i Västerbot

ten visar att åtminstone i det tredje fögderiet var de svenska uttagen större. Då 

skall man samtidigt komma ihåg att ryssarna endast hade fem till sex månader på 

sig och den svenska armén fjorton till femton månader. Ryssarna nådde goda 

resultat mot bakgrund av detta. Kontributionerna fördelade sig enligt de källor vi 

har tillgång till på samma sätt som de svenska uttagen ojämnt inom länet och 

fögderierna. 

Sludigen är det på sin plats att återigen reflektera över det ryska underhållet i 

Västerbotten 1809 som i kapitel 5 framställdes som en gåta. Utifrån det som 

framkommit i denna undersökning framgår att kontributionerna till ryska 

armén ändå gav vissa kvantiteter av förnödenheter. De 52,8 ton bröd och mjöl 

41. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 657: Uppgifter på Luleå sockens krav på ryska kronan, Luleå 
den 31/12 1809. Dessutom levererades 134 ton hö (57 ton i maj och juni, 76 ton i september). 
42. ibid, vol 660: Repartitionslängd över kontributioner i Burträsk socken (avskrift) 20/5 1809. 
Undertecknad länsman Burström. 
43. KrA .Sump sorterade handlingar, Ull landsarkivet i Härnösand : Order från Ekorn den 7/9 
1809. 
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som levererades av allmogen i det tredje fögderiet motsvarade lite drygt två veck

ors bröd för den ryska kåren. Om liknande kvantiteter kunde inbringas i de 

övriga tre fögderierna täcktes plötsligt nästan en och halv månads brödbehov 

genom kontributioner. Detta är en viktig pusselbit i jakten på en lösning av 

gåtan med det ryska underhållet i Västerbotten 1809. 

Uttagens fördelning på bynivå: exemplet Luleå socken 

Den allmänna genomgången av leveranserna av förnödenheter i de tre länen 

pavisade skillnader både i geografiskt hänseende och mellan svenska och ryska 

uttag. För att ytterligare fördjupa undersökningen skall leveranserna från en 

socken granskas närmare. Leveranserna av tre varor kommer att undersökas: 

bröd och mjöl, kött och hö. Sammanlagt 18 byar finns med i studien, vilket mot

svarar två femtedelar av socknens omkring 45 byar. Urvalet har skett utifrån 

grundtanken att alla de fyra geografiska huvudområdena i socknen skulle täckas 

in tillfredsställande: skärgården, byarna längs kustvägen, byarna en bit från kust

vägen och älvdalen. Detta har varit möjligt att genomföra med undantag för 

skärgården där endast en ö medtagits på grund av källmaterialets begränsningar. 

Undersökningen bör i all väsentligt gälla hela socknen. Byarnas läge framgår av 
karta 6. 

Ur källkritisk synvinkel är det svåraste källmaterialet de bevarade fordrings

längderna över leveranser till den svenska och ryska armén. I fallet med de ryska 

kontributionerna går det att urskilja i huvudsak tre längder eller specifikatio-
44 ner. 

Först längder över det ryssarna begärde, sedan en restlängd över levererade förnö

denheter och slutligen specifikationer över fordringar på ryska kronan efter kri

get. För höleveranserna och skjutsen finns en särskild längd - det samma gäller 
skatteuttagen. 

44. Förnödenheterna anges för de ryska kraven i två kolumner för brännvin, bröd och mjöl samt 
kött. Den första kolumnen är rubricerad "enligt första ordern" och den andra enligt "andra 
ordern". Vilken kvantitet var det som skulle indrivas? Först och främst vet jag att två order om 
uppbörd utsändes tätt efter varandra i maj 1809. Men upphävde den andra ordern den första? Lös
ningen finns i resdängden där den resterande kvantiteten svarar mot den kvantitet som finns angi
ven enligt den "andra ordern". 
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Storsand 

Karta 6: Luleå socken i 
Västerbottens län 1808-09 Harads 

Svartlà 
Råneå socken Nederkalix 

socken 

Bredåker Skatamark 
Luleå socken 

Wittjärv 
Svartbyn 

Börjelslandet 

• Sävastbyn Heden 

Person 

Sunderbyn 
Bensbyn ® 

Luleå 

Gäddvik 
Al vik Härtsön 

Piteå socken Ersnäs 

Hindersön 

Ur källkritisk synvinkel är det svåraste källmaterialet de bevarade fordringsläng

derna över leveranser till den svenska och ryska armén. I fallet med de ryska kon-

tributionerna går det att urskilja i huvudsak tre längder eller specifikationer. ̂  

Först längder över det ryssarna begärde, sedan en restlängd över levererade förnö

denheter och slutligen specifikationer över fordringar på ryska kronan efter kri

get. För höleveranserna och skjutsen finns en särskild längd - det samma gäller 

skatteuttagen. Överdrev bönderna efter kriget för att få del av ersättningen? Ris

ken för detta bör vara mindre. Tre skäl till detta kan framföras. För det första 

45. Förnödenheterna anges för de ryska kraven i två kolumner för brännvin, bröd och mjöl samt 

kött. Den första kolumnen är rubricerad "enligt första ordern" och den andra enligt "andra 

ordern". Vilken kvantitet var det som skulle indrivas? Först och främst vet jag att två order om 

uppbörd utsändes tätt efter varandra i maj 1809. Men upphävde den andra ordern den första? Lös

ningen finns i restlängden där den resterande kvantiteten svarar mot den kvantitet som finns angi

ven enligt den "andra ordern". 
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Diagram ip: Ryska uttag av bröd och mjöl i 18 byar tillhörande Luleå socken Västerbottens 

lån 1808—op (kg i medeltal per hemmansägare) 

Hindersön 

Härtsön 

Bensbyn 

Ersnäs 

Al vi k 

Gäddvik 

Sunde rbyn 

Persön 

Börjeislandet 

Sävastbyn 

Svartbyn 

Heden 

Vittjärv 

Skatamark 

Bredåker 

Svartlå 

Harads 

Storsand 

För Persön och Bensbyn saknas uppgifter på 
"böndernas fordringar" bröd & mjöl 

50 100 150 

H Fordringar på ryska kronan 

• Levererat till ryska armén juli 1809 

• Begärt av ryssarna i maj 1809 

200 250 300 350 

Kg bröd & mjöl i medeltal/hemmansägan 

Källa: Krigshandlingar 1808—09 V°1 657: Fordringar på ryska kronan, Luleå socken 1809. 

överensstämmer för flera byar kvantiteten för levererade varor, eller utförd skjuts, 
helt med den kvantitet som anges i specifikationen efter kriget. Denna överens
stämmelse kan inte vara en slump och visar helt enkèlt att det bönderna levere
rade fick de inte betalt för och angavs utan överdrift som fordring på ryska 
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kronan. För det andra var fordringarna inga uppskattningar av skador utförda av 
ryska eller svenska soldater utan ersättning för leveranser administrerade av den 
svenska lokalförvaltningen. Det fanns alltså kännedom om leveransernas storlek 
hos länsmän och kronofogden. För det tredje är dessutom förteckningarna i 
många fall mycket noggranna och detaljerade. I många fall är de undertecknade 
med vittnens underskrift. Längderna över fordringar på den svenska kronan före
faller ha upprättas under liknande förhållande och bedöms på samma sätt vara 
tillförlitliga. 

Tabell 10: Böndernas leveranser i medeltal per leveransskyldig bonde till den svenska och ryska 
armén 1808—09 *  ̂fyar Luleå socken Västerbottens län (antal kg) 

Kött Hö 

to mjult fordring 

Sv R y  . . .  

10 mjult fordring 

Sv 

Storsand. 26 31 247 51 184 1589 

Harads 37 39 99 30 21 1658 

Svartlå 2 4  - 118 84 - 650 
Bredåker 50 51 195 48 47 1741 
Wittj ärv 9 - - - - -

Heden 23 *3 178 V> 22 1526 
Sävastbyn 43 46 260 iz6 126 2314 
Svartbyn 44 45 40 157 211 500 
Skatamark 10 83 232 92 104 3793 

Börj elslandet 59 71 423 71 76 5432 

Person 44 IIO 341 130 40 6 1217 
Bensbyn 45 3* 170 72 452 2856 
Härtsön 39 37 104 18 67 1372 
Alvik 43 38 134 52 62 256 
Ersnäs 30 25 113 74 592 2132 
Hindersön 53 59 166 88 87 1734 

Sunderbyn 23 31 151 82 - 2598 

Gäddvik 81 16 97 37 1122 1663 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 658: Fordringar på svenska kronan, Luleå 

socken 1809; vol 657: Fordringar på ryska kronan, Luleå socken 1809; vol 684: Upp

bördslängd Luleå socken maj-juni 1808; HLA. Tredje fögderiets kronofogdearkiv, FL13 

Amnesordnade handlingar, Kriget 1808—09. 
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Undersökningen har genomförts på så sätt att kvantiteterna för bröd och 
mjöl, kött och hö har räknats ihop och sedan dividerats med antalet leveransskyl
diga bönder i byarna - detta oavsett om de har levererat eller inte. På så sätt går 
det att få fram ett medeltal per leveransskyldig hemmansägare. Genom medelta
let går det att jämföra byarna och utröna hur uttagen slog geografiskt. Resultatet 
av undersökningen av leveranserna till den ryska och svenska armén redovisas 
med avseende på ryska uttag av bröd och mjöl i diagram 19 och för ryska och 
svenska uttag av kött och hö i tabell 10. 

Leveranserna av bröd och mjöl till den ryska armén uppvisar stora variatio
ner. Gäddviksbornas leveranser uppgick i medeltal till närmare 300 kg, medan 
samma medeltal för en hemmansägare i Storsands by endast uppgick till drygt 
100 kg. I fardigbakat mjukt bröd motsvarade 100 kg bröd omkring 117 dagspor
tioner och 300 kg omkring 352 dagsportioner. Sammantaget levererade Luleå 
socken 42 ton bröd och mjöl vilket motsvarade nästan 50 000 dagsportioner 
mjukt bröd. I jämförelse med kravet på inte mindre än 68 ton bakat bröd eller 
120 000 dagsportioner var utfallet nedslående.4^ De byar som visar de sämsta 
resultaten låg tre till fyra mil från kustvägen. Frågan är om resultatet under 
rådande omständigheter verkligen var så dåligt. Det kanske återigen handlade 
om överdrivna ryska krav. Brödet var det viktigaste livsmedlet i det förindustri
ella samhället och utgjorde den största delen av spannmålsprodukterna som till
sammans stod för fyra femtedelar av kaloriintaget varje dag i dåtidens 
bondehushåll. Om vi antar att brödet utgjorde omkring tre femtedelar av det 
sammanlagda kaloriintaget på 3 250 kilokalorier om dagen motsvarade leveran
serna fran Storsand om 100 kg bröd brödbehov för en vuxen människa i det 
svenska bondesamhället i 130 dagar eller drygt fyra månader.47 Beräknat på ett 
bondehushall om fem till sex individer handlar det om ungefär tre veckors bröd. 
För Gäddviksborna motsvarade leveranserna drygt två månaders brödbehov. 
Eftersom leveranserna varierade inom byarna vet vi att vissa hushåll drabbades 
mer och andra mindre. Om bondehushållen befann sig på marginalen måste 
leveranserna anses betydelsefulla. 

46. KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 657: Fordringar på ryska kronan, Luleå socken 1809. 
47. Gadd, s. 347. 

304 



KAPITEL 8 • BÖNDERNA I KRIGETS TJÄNST 

De ryska kontributionerna av kött föll ut mycket bättre i relation till det som 
ursprungligen begärdes. Sammanlagt uppgick leveranserna till 28 ton salt och 
färskt kött vilket motsvarade 137 000 dagsportioner kött vid den ryska armén. 
Trots detta var det endast fyra byar som översteg eller kom upp till de kvantiteter 
som ryssarna begärt. En intressant fråga är hur många levande djur som bön
derna tvingades slakta. Det anges att köttet skulle vara färskt, vilket tyder på 
slakt. Medeltalen för antal kilon levererade enligt restlängden och enligt bönder
nas fordringar per hemmansägare ligger för de flesta byar över 20 kilo. Man kan 
tänka sig att bönderna gick samman och slaktade ett djur på flera bönder. De 
svenska uttagen var betydligt större än de ryska och måste rimligtvis ha inneburit 
slakt av allmogens nötkreatur. 

För höuttagen gällde att nio byar levererade mer än vad som begärdes. Höut-
tagen blev en framgång även om nio byar levererade mindre än vad ryssarna 
begärde. Man kan tänka sig att ryssarna kompenserade sig för bortfallet i vissa 
byar genom större uttag i andra. Den levererade hömängden uppgick till 134 ton 
för hela socknen. Utifrån undersökningen går det inte att se några enkla geogra
fiska mönster. De byar som låg längs kustvägen eller mer "centralt" i förhållande 
till Luleå stad verkar trots allt ha haft större fordringar på ryssarna efter kriget. 
Undantag från detta mönster utgör Skatamark och Storsand som trots att dessa 
byar låg avsides uppvisar stora fordringar. De ryska uttagen motsvarade omkring 
122 kors konsumtion under stallfodringsperioden. De svenska uttagen översteg 
även för hö kraftigt leveranserna till ryska armén. Luleå sockenbor levererade 
omkring 248 ton hö till den svenska armén, vilket motsvarade 225 kors konsum
tion under stallfodringsperioden.48 

Bakning och målning 

Förädlingen av spannmål till bröd genom målning och bakning var en helt avgö
rande process. I föregående kapitel har vi redan sett att den största delen av mål
ningen och bakningen skedde lokalt inom underhålls- och krigsområdet. En del 
av verksamheten organiserades i stor skala. Fältbagerier sattes upp åtminstone i 
Uleåborg, Torneå och Piteå. Även privata entreprenörer, som bagare i städerna, 
utnyttjades. Trots detta kom en stor del av målningen och inte minst bakningen 
att ske genom allmogen ute i byarna. Det finns ingen möjlighet att i detalj 

48. Rantanen, s. 241. Stallfodringsperioden utgjordes av 210 dagar och krävde omkring 1100 kg hö. 
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undersöka hur detta genomfördes, men en viss uppfattning om omfattningen 
och tillvägagångssätt går att få genom det källmaterial som finns tillgängligt. Det 
skulle vara ett stort misstag att inte uppmärksamma denna del av det lokala civila 
samhällets kanske allra viktigaste insats för underhållet under Finska kriget 1808-
09. Dessutom lyfts detta faktum fram, med några undantag som redan har 
nämnts, i den tidigare forskningen. 

Mjöl förefaller ha delats ut till bönderna som sedan mot arvode bakade bröd i 
sina bagarstugor eller där det fanns tillgång till ugnar. Eftersom de kvantiteter 
bröd som skulle framställas var så stora, måste hela bondehushållet ha engagerats 
i bakningen. Största delen av arbetet kom rimligtvis att utföras av kvinnorna, 
men det krävde säkert hela bondehushållets insats. I kapitel 4 lyftes några exem
pel fram som visade att bönderna bakade mycket stora mängder bröd åt armén. 
Bakning av ända upp till 18 tunnor mjöl per hushåll förekom åtminstone i 
byarna i Pyhäjoki socken.49 Pyhäjoki sockenbor bakade nästan 69 ton eller mer 
än 120 000 dagsportioner torrt bröd i november 1808. 

Bönderna som transportörer 

Svenska arméns skjutsar 

Bönderna fungerade som tranportörer i olika sammanhang. Under kriget går det 
att generellt utkristallisera tre typer av skjutsningar som allmogen utförde: håll

skjuts ̂ transportskjutsar och trosskjutsar: Under kriget kom gränserna mellan dessa 
olika typer av skjuts att suddas ut, men en systematisering förenklar studien. I 
det första fallet handlade det om den vanliga hållskjutsen vid gästgiverierna, som 
under kriget ökade i omfattning och kunde kräva ett mycket stort antal hästar 
vid varje gästgiveri. Transportskjutsen reglerades efter den befintliga Tågord
ningen från september 1791. Transportskjutsarna eller de stora organiserade dur-

49. FRA. Generalguvernörskansliet, vol Ha:io Ersättningar skjuts etc Uleåborgs län: Fordringar för 

skjuts m m på svenska kronan. 

50.Bland annat order om detta till lokalförvaltningen KrA. Krigshandlingar 1808-09, y°l 415: 
Knorring till generalkrigskommissariatet om bakning av bröd i Uleåborgs län Uleåborg den 4/5 
1808. Dessutom bland annat VLA. Kronofogdearkiv, Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 
Inkomna handlingar 1807-09: Från landshövding Wanberg den 26/21808 och ULA. Kemi härads

kronofogde, El: Brevkoncept 1807-11: Ull borgmästaren Ekholm i Torneå. 
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chtågen handlade om omfattande transporter av materiel, förnödenheter eller 
manskap vilket stundtals krävde hundratals hästar med fordon. Transportskjut
sarna skedde mellan gästgiverierna, men också över mycket stora avstånd - ända 
upp till 20-30 mil. Den tredje formen av skjuts har getts benämningen tros-
skjuts. Termen användes inte i samtiden utan har uppfunnits i denna undersök
ning för att ge en samlad benämning åt de fall då bönderna och deras hästar blev 
en del av arméns tross för kortare eller längre perioder. 

Trosskjutsen kunde gälla för några dagar, flera veckor i sträck eller till och 
med ännu längre perioder. I en del fall lämnades häst och fordon till armén. 
Skjutsbönderna utförde de vardagliga transporter som krävdes vid kompanier, 
bataljoner och brigader, men transporterade dessutom förbandens tross under 
förflyttningar. Om förflyttningarna skedde längre sträckor hemförlovades skjuts
bönderna och byttes ut mot andra som bodde närmare. När skjutsbönder befann 
sig vid armén kom de att avlönas med portioner och rationer precis som arméns 
soldater och hästar i övrigt. Ett alternativ var en dygnsersättning om 12 skilling 
banco eller 18 skilling banco i kontanter.^1 

Vid ett och samma tillfälle kunde antalet skjutsbönder med hästar och fordon 
uppgå till drygt 2000 vid den svenska armén — åtminstone under kriget i Finland 
1808.Av dessa hästar ingick ett stort antal i de olika förbandens trossar. En 
undersökning av antalet bönder med hästar och det antal dagar de sammanlagt 
och i medeltal befann sig vid arméns olika förband, presenteras i tabell 11. I 
undersökningen har för enkelhetens skull antagandet gjorts att alla bönder 
endast hade en häst. I verkligheten fanns det fler hästar som tillhörde bönderna 
vid armén både utan sina ägare och därför att vissa bönder hade flera hästar med 
sig. Trossen kom stundtals att bestå av bönder från vitt skilda områden. Vid Öst
erbottens regementes livbataljon och 2:a majorens kompani fanns i maj 1808 55 
skjutsbönder varav två kom från Kelvio, tolv från Lochteå, tolv från Salo, tio från 
Uleå, åtta från Ijo, sju från Muhos, en från Lappo och tre från Sikajoki.^3 Bön
derna följde många gånger förbanden mycket långt från sina hemtrakter. Vid y.e 
brigadens första 3-pundiga järnkanonbatteri, som i juni 1808 stod i Toivala i 

51. KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°143°'3I: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissaria-

tet 1808-09, kassasammandrag "Uppbådad allmogen personer och hästar". 

52. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 43-44: Arméfbrslag Finska armén 1808-09 • 
53. ibid, vol 439: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissariatets krigsräkenskaper 1808-09, 

verifikationer, verikat 5022-23. 
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Savolax, återfanns bönder från Nedertorneå.54 Omsättningen på bönderna var 
också stor. De byttes ut allteftersom förbandet rörde sig. Vid Åbo läns infanteri
regementes överstelöjtnantens bataljon användes sammanlagt 2187 olika bond
hästar under en månad i mars 1808.^ 

Tabell 11: Bönder med hästar vid Finska armén 1808—09 

Antal 

tjänstgörings

dagar 

Antal bönder 

med hästar 
Antal bönder med 

hästar i medeltal 

per dygn vid armén 

Dygn i medel

tal per bonde 

med häst 
1808 i:a kvartalet 35376 6278 589 5>6 

2:a kvartalet 56375 5672 626 9>9 
3:e kvartalet 9792 693 108 14,1 

4:e kvartalet 13295 1196 147 11,i 

1809 i:a kvartalet 1674 345 18 4,8 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808—09, 43°~3I: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigs-
kommissariatet 1808-09, kassasammandrag; vol 438—439, 444, 450, 455—456: Krigsräken
skaper, Finska generalkrigskommissariatet 1808-09, verifikationer. 

Utnyttjandet av bönder direkt vid den svenska arméns tross var mycket betydel
sefullt. Reglementena föreskrev att ett tjugotal trosshästar skulle finnas vid varje 
infanteribataljon. Det var bara vid de finska regementena som det fanns tross
kuskar anställda i fredstid.Det stora antalet bönder vid armén med hästar och 
fordon tyder trots allt pa att det fanns luckor i denna organisation. Inte minst 
fattades hästar. Under arméns vistelse i trakterna av Torneå de första månaderna 
i8o9 gjorde sig armén av med i stort sätt alla sina hästar på grund av foderbristen. 
I det läget återstod bara att förlita sig på bondskjuts för alla typer av transporter — 
ett arrangemang som visade sig ödesdigert när det ryska anfallet kom i mars 1809 
och som bidrog till kapitulationen. Att en så stor mängd bönder med hästar 
befann sig vid armén utgjorde också ett problem eftersom större krav ställdes på 
underhållsorganisationen. Detta föranledde extra uttag av hö och halm från all
mogen för att täcka det ökade behovet av foder vilket i praktiken innebar att 
bönderna både fick skjutsa och stå för hästarnas försörjning.^ 

54. ibid verifikat 4884. 

55. ibid, V0I435: Krigsräkenskaper, Finska generalkrigskommissariatets krigsräkenskaper 1808-09, 
verifikationer, verifikat 2415-16. 

56. Generalstaben I, s. 212 och bilagor 15 och 16. 
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I fredstid hade bönderna skyldighet att i omgångar hålla hästar beredda för 
att kunna skjutsa vid gästgiverierna. Under kriget ökade denna typ av skjuts i 
omfattning. Bönderna kallades oftare och i större omfattning. En särskild och 
mycket viktig del av hållskjutsen var att upprätthålla postgången och förse kuri-
rerna med hästar. Problemet med hållskjutsen ur böndernas synvinkel var att det 
främst drabbade de som bodde nära de stora landsvägarna och gästgiverierna. 
Även om direktiv gång på gång gick ut till lokalförvaltningen om att skjutsen 
måste delas av alla bönder var det i praktiken fortfarande de som bodde närmast 
vägarna som kom att användas mest. 

Den tredje formen av skjuts var de stora transportskjutsarna. Transportskjut
sarna hade i regel stor omfattning med ett större antal hästar inblandade. De kan 
sättas i samband med stora förflyttningar av förnödenheter och de mer omfat
tande truppförflyttningarna till vilket den svenska armén inte hade några hästar. 
Behovet av hästar följde av naturliga skäl krigsutvecklingen — men hur stora var 
då skjutsuttagen? Först går det att konstatera att omfattningen varierade. Under 
de mest krisartade skedena av kriget ur svensk synvinkel utnyttjades alla hästar 
som armén genom lokalförvaltningen kunde komma åt. I ordergivningen till 
lokalförvaltningen går det att avläsa skjutsuttagens frekvens och omfattning. 
Under den snabba reträtten till Uleåborg i krigets inledning var trycket på bön
dernas hästar mycket stort. Det handlade i slutet av mars 1808 om dagliga upp
båd av mer än 100 hästar åt gången på mycket kort varsel.-*8 I vissa fall gavs 
uttryckligen order om att samtliga hästar som fanns tillgängliga i hela fögderier 
skulle hållas beredda för att på minsta vink kunna rädda förråden undan ryssarna 
våren 1808.59 Även om situationen var mindre pressad under sommaren föran
ledde den svenska arméns offensiv söderut att magasinen måste flyttas närmare 
armén. Resultatet blev en kedjereaktion som nådde ända in i Västerbotten. Stora 
mängder hästar krävdes för dessa transporter även från Västerbotten. Bland 
annat förflyttades magasinet i Torneå till Uleåborg.60 Särskilt utsatt var området 
strax söder om Uleåborg, Salo härad, genom vilket både landsvägen till Savolax 

57. VLA. Kronofogdearkiven, Korsholms mellersta fögderi Eaa: 10 Inkomna handlingar 1807—09: 

Skrivelse från Wanberg den 21/3 1808. 
58. ibid, Korsholms södra fögderi, Da: 2 Brevkoncept 1808-1821: Order från kronofogden till läns

männen under mars månad 1808. 
59. HLA. Kronfogdearkiven, Korsholms mellersta fögderi, Eaa: 10 Inkomna handlingar 18087-09: 
Order från Wanberg den 25/3 1808; HLA. Kronofogden i Torneå fögderi, El: 20 Inkomna skrivel

ser 1808-09: Från Lange Uleåborg den 17/41808. 
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och Sandels brigad och kustvägen till huvudarmén gick. Trycket på de socknar 
som fortfarande var under svensk kontroll ökade under hösten när kriget åter 
vände. För att klara reträtten ut ur Finland beordrades hundratals bönder från 
Västerbotten att hämta proviant från Uleåborg. I dessa transporter deltog bönder 
från både det tredje och fjärde fögderiet.61 Under hösten och de första måna
derna 1809 genomfördes omfattande transporter landvägen för att underhålla de 
finska trupperna i Torneåtrakten. 50 hästar om dagen eller 400 hästar i veckan 
behövdes på ombyten inom Västerbottens län för att hålla igång en strid ström 
av proviant till armén i norr.62 

På grund av det fragmentariska källmaterialet går det inte att få en totalbild 
av skjutsuttagen vare sig i Österbotten eller Västerbotten.63 Orsaken är att de 
civila durchtågsräkenskaperna inte har återfunnits. En stor del av transporterna 
betalades av armén och finns därför med i de militära räkenskaperna. För att 
kunna lyfta ner problematiken på sockennivå blir det frågan om att ta fram några 
exempel. För vissa delar av undersökningsområdet finns uppgifter som kan 
utgöra en grund för en diskussion av skjutsuttagens omfattning. I tabell 12 redo
visas de uppgifter som går att få fram för sex socknar samt en sammanställning 
som inte går att koppla till någon socken, men som härrör från Uleåborgs län. 

Tabell 12: Skjutsningar åt den svenska armén i några socknar i Öst- och Västerbotten 1808-09 

Tidsperiod Antal 

skjutsar 
Antal mil Mil i 

medeltal 

Vasa län 

Ylikannus kapell, Lochteå (norra fögderiet) 1808 758 8824 iif6 

Nykarleby socken (mellersta fögderiet) febr-sept 3048 18520 6,1 
1808 

18520 

limola socken (södra fögderiet) 1808 1189 9292 7>8 

Uleåborgs län 

60. ULA. Kronofogdearkiv, Kemi häradskronofogde, JI:i: Inkomna order till kronofogden från 

Klingstedt, Kemi den 6/5 1808; Bönderna i Västerbotten skjutsade ända ner till Pyhäjoki. HLA. 

Kronofogden i Tornei fögderi, El: 20 Inkomna skrivelser 1808-09: Från Lange Uleåborg den 4/5 
1808, från Strömberg den 9/5 1808 och Klingstedt den 61$ 1808. 

61. HLA. Kronofogden i Torneå fögderi, EL20 Inkommande skrivelser 1808-09: Från Ekorn den 

16/11 och 18/111808. 

62. Se diskussionen i kapitel 6 angående dessa skjutsar. 

63. En undersökning av uttagen i Norra Ångermanlands fögderi och de uppgifter om uttagen i 

Västerbotten som går att komma fram till utifrån de fragmentariskt bevarade durchtågsräkenska

perna återfinns i Hårdstedt, 1995. 
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Oklart 359 2467 6,9 

Västerbottens län 
Råneå socken (tredje fögderiet) 2976 22367 7>5 

Luleå socken (tredje fögderiet) 8724 53234 6,1 

Nederkalix socken (tredje fögderiet) 10632 

Källa: FRA. Generalguvenörskansliet, Ha 10; KrA. Krigshandlingar 1808-09, VOL 658: 
Fordringar på svenska kronan, Tredje fögderiet. 

Utifrån uppgifterna i tabell 12 går det att konstatera att varje skjutsning omfat
tade 6—8 mil. Det är endast i Ylikannus fall som skjutssträckan i medeltal var 
större. För den enskilde skjutsningsskyldige hemmansägaren kunde det samman
lagda antalet mil bli ganska stort. Exempel från alla län kan hämtas på bönder 
som skjutsade mellan 120 och 150 mil åt svenska armén utan ersättning.64 Då 
skall man komma ihåg att detta endast gäller den sträcka som transporten 
skedde. För vägen till den plat sdär skjutsen utgick och hem från avslutad skjuts 
gavs ingen ersättning. 

Uttagen kan även ställas mot det antal hästar som fanns tillgängliga. Uppgif
ter på att det fanns omkring 800 hästar i Luleå socken under sommaren 1809 går 
att jämföra med uttagen i tabell 12.^ Skjutsen åt den svenska armén motsvarade 
nästan elva skjutsningar per tillgänglig häst under perioden februari 1808 till 
mars 1809 — omkring 14 månader. 

Ryska skjutsuttag 

Ryssarna utnyttjade böndernas hästar och fordon på samma sätt som den svenska 
armén. Grunden fanns i det svenska skjutssystemet. Ryssarna lät allmogen förstå 
att de tänkte ersätta skjutsen bättre än den svenska armén, men löftena om högre 
skjutslega måste betraktas som ett sätt att få bönderna lite mer välvilligt inställda. 
Ersättning för skjutsen utgick mycket ojämnt under ockupationen av Västerbot
ten och i mycket liten utsträckning överhuvudtaget.66 

64. FRA. Generalguvenörskansliet, vol Ha:io: Ersättningar skjuts etc Uleåborgs län; KrA. Krigs

handlingar 1808-09 V°1 658: Fordringar på svenska kronan. Se även Hårdstedt 1995, s. 29-30. 
65. KrA. Sump, sorterade handlingar vol "Till Landsarkivet i Härnösand": Företeckning på antal 

hästar i Luleå socken. 
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Ryssarnas skjutsuttag i Vasa län under den första ockupationsperioden våren 
1808 ger ett kaotiskt intryck. Begäran om hästar med fordon kom i en strid 
ström. I många fall förefaller det ha varit mycket svårt att verkställa transpor
terna. Under hösten då ryssarna åter tog över kontrollen av Vasa län ställdes nya 
krav, men man fick inte någon riktig ordning på hållskjuts och transportskjutsar 
förrän mot årets slut 1808. Kunskaper om de ryska skjutsuttagen är mycket svårt 
att få vid sidan om lokalförvaltningen korrespondens. För Nykarleby socken 
finns trots allt en förteckning över skjuts åt ryssarna bevarad. Denna ger åtmins
tone en viss uppfattning om skjutsuttagen. Under perioden april-november 1808 
genomförde Nykarleby sockenbor 913 skjutsningar som omfattade sammanlagt 
3468 mil.67 

Under den ryska ockupationen av Västerbotten våren-sommaren 1809 använ
des böndernas hästar till en början för att transportera den ryska armén på sin 
väg söderut. Bönderna fick även hjälpa till att forsla undan innehållet i de eröv
rade magasinen norrut till Kalix och Torneå. Denna verksamhet var mest omfat
tande i april och maj månader direkt efter ockupationen då den största delen av 
den ryska armén fortfarande låg förlagd i de norra delarna av länet. Undanfors-
landet av de erövrade förråden ger tillfälle till en inblick i transportskjutsarnas 
omfattning. Den första ordern att skaffa fram hästar till att förflytta magasinens 
innehåll norrut kom i början på april 1809. Under månaden genomfördes skjuts 
av bönderna i Luleå socken till Kalix och Torneå enligt följande: 4/4 50 hästar, 5/ 
4 196 hästar, 6/4 58 hästar, 11/4 86 hästar, 13/4 67 hästar, 17/4 134 hästar, 19/4 112 
hästar och 20/4 109 hästar.6** Sammanlagt användes alla de omkring 800 till
gängliga hästarna i socknen för dessa transporter.69 Skjutsuttagen under april 
vittnar om de ansträngningar som krävdes av allmogen för att tillfredsställa 
transportbehoven. Under april och maj månad ända fram till en bit in i juni fort
satte de stora engångsuttagen eller transportskjutsarna på mellan 100 och 250 
hästar at gangen. Från mitten av juni med undantag av en skjuts med 210 hästar 

66. Luleå socken krävde ersättning med 2486 Rd 25 skilling för transportskjutsar och 2380 Rd för 

hållskjutsar under ryska ockupationen 1809. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 657: Förteck

ningar, sammandrag och anteckningar över socknarnas sammanlagda förluster. 

67. FRA. Generalguvernörskansliet, Ha 10 Ersättning skjuts etc Uleåborgs län (bl a): Förteckning 

över tranportskjutsar i Nykarleby 1808. 

68. KrA. Sump, sorterade handlingar: Till Landsarkivet i Härnösand: Bilaga till skrivelse tül Sund

berg den 8/41809. 

69. ibid: Bilaga till skrivelse från Sjuvalov den 29/41809. 
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i början av augusti mattades de stora transportskjutsarna av. Uttagen i augusti 
avsåg en transport av proviant från Uleåborg/0 Detta innebar nu inte att allmo
gen slapp skjutsa. Ryssarna krävde vid sidan om transportskjutsarna att hållskjut-
sen utmed kustvägen skulle fungera och förstärkas. Den första order om detta 
gavs redan den 7 april 1809 och nya påbud om detta kom ständigt. 

Skjutsuttagens fördelning på bynivå: exemplet Luleå socken 

I figur 6 redovisas för varje by den skjutssträcka i mil som varje hemmansägare i 
medeltal skall ha skjutsat åt ryssarna fram till maj 1809 och den skjutssträcka de 
ansåg sig inte ha fått någon ersättning för. Alla hemmansägare finns med i beräk
ningen - även de som hade skjutsskyldighet men kanske hade mist sin häst eller 
av någon annan anledning inte skjutsade. Utifrån undersökningen går det att dra 
några slutsatser. Uppenbart är att de byar som låg fem mil eller längre från kust
vägen uppvisar genomgående låga tal. I princip gällde att ju längre bort bonden 
bodde desto mindre fick han skjutsa. Samtidigt hade de som bodde längre bort 
från kustvägen en betydande "framkörningssträcka" för vilken det inte utbetala
des någon ersättning. Detta tyder på att utskrivningen av hästar gick att adminis
trera mest effektivt i närheten av kustvägen. Redan fem mil in i landet och 
definitivt tio mil in i landet minskade effektiviteten i uttagen. Att antalet mil för 
Storsand, Harads, och Hindersön i det närmaste helt stämmer både med de mil 
som rapporterade i maj och efter kriget tyder dessutom på att dessa byar skjut
sade det de skulle fram till maj och sannolikt ingenting efter denna månad. Dess
utom är det rimligt att dra slutsatsen att dessa byar inte fick betalt för sin skjuts 
då utförd skjuts och krav överensstämmer. Liknande överensstämmelser kan 
iakttas för byarna Vittjärv och Heden. I några fall är antalet skjutsade mil större 
fram till maj än det som anges efter kriget. I dessa fall måste det förhålla sig på 
det sättet att ryssarna betalade en viss del av skjutsen. För de byar där det 
omvända förhållandet går att iaktta, skedde skjuts efter maj månad 1809. Några 
byar uppvisar extra stora avvikelser — Gäddvik och Härtsön. I fallet Gäddvik är 
förklaringen de omfattande skjutsarna i samband med brobygget över Luleälven. 
För Härtsön finns inte någon sådan förklaring 

70. HLA. Kronofogden i Skellefteå fögderi, Eia: 8b Inkommande brev 1808: Från Stromberg den 

13/8 1808. 
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Figur 6: Skjutsuttagnesfördelningför 18 byar i Luleå socken Västerbottens län 1808—op (antal 
mil i medeltal per skjutsningsskyldig bonde) 

Storsand tf) 

Ry 0/0 Sv 61,5 

5 km 
Härads (18) 

Ry 8,7/8,7 Sv 37,8 
Skatamark (26) 

Ry 16,5/17,6 Sv 70,8 2 km 

Svartli (6) 
Ry 9,7/8,3 Sv 35,2 

Wittjärv (6) 
Ry 32/31,5 Sv 84,6 

Svanbyn (19) 
Ry 39,8/37,2 Sv 

Ry 30,5/59,6 Sv 67,5 

Person (12)  

Ry 21,9/- Sv 52,2 (i Q) 

Ry 19,5/15,2 Sv 45,2 
Sävastbvn (23) 

Ry 23,5/39,6 Sv 122 

Heden (24) 
Ry 20,2/20,1 Sv 68,6 

Bensbvn 19) 
Ry 23,9/24,5 Sv 96,2 

Sundgrbyn (56) 
Ry 5/19,1 Sv 68,4 

Hftrpön (7) 
Ry 55,1/5,4 Sv 88,3 

Gäddvik(5) 
Ry ,5/9,8 Sv 94,6 

Luleå Alvik (44) 

Ry 21,4/26,6 Sv 60,3 

Ersnäs (39) 

Ry 9,5/15,3 Sv 76,4 
Hindersön (S) 

Ry 7,2 /7,2 Sv 47,3 
landsvägen 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 ^57: Fordringar på ryska kronan, Luleå socken 
och vol 658: Fordringar på svenska kronan, Luleå socken. 
Kommentar: Ovan anges antalet mil varje skjutsningsskyldig hemmansägare i medeltal 
skjutsade. För de ryska uttagen anges först skjutsning fram till och med juli och därefter 
i överensstämmelse med fordringslängderna. Skjutsningen för den svenska armén anges 
efter fordringslängderna. 
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Skjutsen ur individperspektiv 

De svenska skjutsuttagen uppvisar inte samma geografiska mönster. Förutom att 
de svenska skjutsuttagen genomgående var mycket större än de ryska fördelade 
de sig mer jämnt inom socknen. För att illustrera hur omfattande på skjutsen 
kunde vara för den enskilde hemmansägaren ges ett exempel i tabell 13 - Lars 
Mårtensson i Rånbyn, Råneå socken i Västerbottens län. Källmaterialet vittnar 
om att de flesta bönder, åtminstone med säkerhet i Luleå och Råneå socknar, 
skjutsade i denna omfattning. Lars Mårtensson var lyckligt lottad då han bodde 
nära kustvägen och slapp långa framskörningssträckor som de som bodde längre 
i åt landet. Istället led han större risk att bli kallad till skjutsning, eftersom han 
bodde nära kustvägen. 

Tabell 1y. Skjuts utförd av Lars Mårtensson i Rånbyn, Råneå socken, under Finska kriget 
1808—09 för vilka han i januari 1810 ännu inte fått ersättning 

Sträcka Ärende Miltal 

Råneå-Uleåborg Proviant 29>9 

Torneå-Kemi Tross 12,8 

Råneå-Torneå Proviant 12,8 

Torneå-Råneå Korn 12,8 

Råneå-Lule nystad Mjöl 4>5 

Råneå-Luleå Soldater 4» 5 

Råneå-Kalix Mjöl 5>* 

Råneå-Kalix kyrka Brännvin 5>75 

Råneå-Lule nystad Sjuka soldater 4>5 

Råneå-Lule g:a stad Kött 3>5 

Råneå-Lule g:a stad Kött 3>5 

Hvitån-Rutvik Tross 4>3 

Hvitån-Rutvik Tross 4>3 

Hvitån-Lule g: a stad Kronorder 3,5 

Hvitån-Töre Råg 2,7 

Hvitån-Smedsbyn Hö 2 

Hvitån-Lule g:a stad Kött i»7 

Hvitån-Lule g:a stad Soldater 3>5 

Råneå-Persön Order 2 

Råneå - ? Order 1 >7 

Råneå -Lule g:a stad Order 3,5 

Summa 130,3 

Källa: Krigshandlingar 1808-09 vol 658: Förteckning på de kronoskjutsar, Råneå socken. 
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De sociala och ekonomisks konsekvenserna för bondesamhället står inte i cen
trum i denna undersökning. Trots detta är det på sin plats att peka på att skjut
sen var en tung börda för allmogen. De ständigt återkommande skjutsningarna 
innebar att jordbruket stördes. Dessutom förlorade bönderna en stor del av sina 
hästar under transporterna. Bönderna i Övertorneå förlorade under drygt två 
månader 25 hästar varav 8 dog under ryska transporter. Nedertorneå allmoge för
lorade samtidigt 45 hästar under rsyak transporter. Detta kan jämföras med för-
lutsen av 27 hästar under svensak transporter.71 Från Kalajoki i Österbotten kan 
vi få ett vittnesbörd om konsekvenserna. Länsman Stårck rapporterade i maj 
1809 om skjutsens återverkningar i hans distrikt. Hästarna var så svaga att det 
inte orkade utföra bönernas skörslor. Tva tredjedelar av bönderna var utan hästar 
och av den tredjedel som fortfarande hade hästar, var bara hälften fortfarande 
dugliga. Vid ett gästgiveri i Stårcks distrikt hade det inte funnits hållskjutshästar 
på fem veckor. Ute på åkrarna såg han hur "...hustrur och barn..." drog plo
garna.72 

Soldaten och bonden — 

stölder, skadegörelser och informell handel 

Ryska stölder och skadegörelser 

För att ge en komplett bild av hur de lokala resurserna användes och hur bönder
nas resurser utnyttjades skall i detta avsnitt olika andra metoder för att komma åt 
förnödenheter lyftas fram och undersökas. Inledningsvis skall de ryska och 
svenska stölderna och skadegörelsen behandlas, senare den informella handeln. 

Under de århundraden som föregått Finska kriget hade den militära under
hållsorganisationen generellt sätt utvecklats till att bättre klara av att försörja en 
armé i falt. Parallellt med denna utveckling blev även disciplinen bland solda
terna bättre. Bara hundra år tidigare under stora ofreden hade den ryska ockupa
tionen av Österbotten inneburit systematisk plundring och skövling. 1808-09 

71. HLA. Kronofogdearkiv, Kronofogden i Tornei fögderi, FVIIg: Förteckningar över föluster 

under den ryska ockupationen. För övertorneå daterad den 25/5 1809. För Nedertorneå odaterad. 

72. ULA. Kronofogdearkiv, Salo häradskronofogde, BII: 8 Inkommande handlingar, Länsmännens 

brev 1809: Från Stårck, Kalajoki den 28/5 1809. 
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lade den ryska krigsledningen ned stor möda på att hålla ordning på sina solda
ter. Trots detta förekom att enskilda ryska soldater och hela förband stal och till 
och med plundrade begränsade områden. Det är ändå viktigt att göra en klar 
åtskillnad mellan dessa tilltag och det som var sanktionerat uppifrån. Plundring 
som godkänts av den ryska arméledningen förekom vid några enstaka fall — det 
mest tydliga exemplet är plundringen av Vasa i juni 1808. Däremot kunde det 
vara en gradskillnad mellan våldgästning och omfattande stölder å ena sidan och 
plundring å den andra sidan i de enskilda fallen. 

I Österbotten var det framförallt Vasa län som drabbades av stölder och våld
gästning. Uleåborgs län kom betydligt lindrigare undan, vilket även gäller Väs
terbotten. Kunskaper om stölder fås framförallt från de skadeståndsprotokoll 
som samlades in i Finland med början i slutet av 1808 av de ryska myndigheterna 
och för Västerbottens del med hjälp av längder över fordringar på ryska kronan. 
Det är viktigt att hålla isär fordringar för gjorda leveranser officiellt administre
rade av lokalförvaltningen och anmälda skador som ett resultat av stölder av 
enskilda eller grupper av soldater. I det förra fallet handlar det om utebliven 
betalning i det senare fallet om tillgrepp av förnödenheter och ägodelar utan 
någon som helst reglering. De finska skadeståndsprotokollen innehåller framfö
rallt det senare, medan fordringarna från de västerbottniska bönderna till största 
del upptog utebliven betalning för leveranser och skjuts, och mer sällan ersätt
ningskrav på grund av stölder och tillgrep från de ryska soldaternas sida. 

Trots de källkritiska problemen med detta material, risken för överdrifter i 
efterhand, ger det kunskaper om hur den ryska armén agerade/3 Det är uppen
bart att den ryska armén i samband med strider, längs marschvägarna och vid 
inkvartering tog mat och foder och annat från lokalbefolkningen utan att reglera 
detta genom den svenska lokalförvaltningen. Nygårds studie av förhållandena i 
Pedersöre socken i Vasa län, utifrån skadeståndsprotokollen, ger vid handen att 
de som stal kom från hela den ryska armén. Husarer eller kosacker, vilka hade en 
friare roll som förtrupper och spanningsförband och större möjligheter till 
"egna" utflykter, var på intet sätt överrepresenterade. Detta tyder på att det var 

73.1 jämförelse med de fordringslängder för leveanser som har diskuterats ovan är skadeståndspro

tokollen ännu mer problematiska. Ersättningskraven gällde ryska soldaters stölder av förnödenhe

ter och annat och handlade inte om leveranser administrerade genom lokalförvaltningen. Den 

process genom vilka skadeståndsprotokollen kom till var många gånger mycket tveksam. Jämför 

Nygård, s. 351, 355. 
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ett allmänt agerande från de ryska soldaternas sida. Till detta kan läggas att stöl
dernas omfattning varierade mycket mellan byarna och även inom byarna. Detta 
tyder på en slumpmässighet vilket stärker uppfattningen att det var frågan om 
enskilda soldaters eller grupper av soldaters initiativ/4 

Figur y: Sambandet mellan stöld och inkvartering i Luleå socken Under den ryska ockupa
tionen i8op 

10 km 

O Storsand 

5 km 

Harads 
Svartlå 

2 km Skatamark 

Wittjärv 
Börjelslandct 

Svartbyn 

Bredåker 
Person 

Sävastbyn f§ 

^ Bensbyn 
U Gammelstadenen 

Heden 

Sundcrbyn Härtsön p3 

Gäddvik Luleå 
Alvik 

Ersnäs Hindersön 

Inkvartering av 

C3 ryska soldater Q Stölder i hemmet 
Stölder och skadegörelse i 

(3 Gammelstadens kyrkby 

Källa: Kr A. Krigshandlingar 1808-09 V°1 6  5  7 -  Fordringar på ryska kronan, Luleå socken. 

74. Nygård, s. 360-62. 
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De ryska soldaternas agerande i Västerbotten i detta avseende förefaller ha 
varit något annorlunda. Att behandla inkvarteringarna samtidigt med stölderna i 
Västerbotten är naturligt. Det förhöll sig på det sättet att de tillfällen då bön
derna ofta blev bestulna var i samband med inkvarteringar av rysk trupp. För de 
18 byar som redan undersökts i Luleå socken finns det en hundraprocentig sam
stämmighet mellan rapporterade stölder hos bönderna och inkvartering av ryska 
soldater. De som undslapp inkvarteringen påverkades ändå, eftersom de fick sina 
kyrkstugor i Gammelstaden vandaliserade och helt renlänsade på lösöre och dess
utom sina kyrkstallar nedmonterade och förvandlade till ved. Förhållandet mel
lan inkvartering och stöld illustreras i figur 7 av vilken framgår att det var de byar 
som låg längs kustvägen som drabbades. 

Detta förhållande pekar på någonting mycket centralt i det ryska försörj
ningssystemet och den ryska arméns uppträdande i Västerbotten 1809. Den 
ryska armén genomförde inga systematiska plundringståg eller ens mindre våld
gästningar i den omfattning som förekom i Österbotten. De stölder som före
kom skedde vid inkvartering och i Luleå sockens fall framförallt i de obevakade 
kyrkstugorna i Gammelstaden. Däremot måste den skadegörelser och de stölder 
som skedde där anses ha varit omfattande. 

Vilka var då orsakerna till de ryska stölderna? Ryssarna förefaller ha lyckats 
sämst med att upprätthålla disciplinen på sina soldater i Vasa län. Den närmast 
till hands liggande förklaringen är att krigsoperationerna var mest intensiva i de 
södra delarna av Österbotten. Skadeståndsanspråken från Uleåborgs län är 
mycket mindre, vilket även gäller övriga delar av Finland. Ännu återstår att 
utföra en total kartläggning av stöldernas omfattning, mönster och spridning i 
Finland. Trots detta är det rimligt att anta de stölder som ändå ägde rum utan att 
kunna kopplas till stridshandlingar går att härleda till brister i det ryska under
hållssystemet, den ryska arméns organisation och den enskilde ryske soldaten 
egenskaper. I samtiden återfinns förklaringar till de ryska soldaternas uppträ
dande. Landshövdingen Stromberg skrev i sin rapport den 17 februari 1810 att 

Oaktat kejserliga ryska generalbefälet sökte hålla sträng ordning bland 

trupperna samt på det allvarsammaste lät straffa alla bevisliga brott, kunde 

dock icke undvikas att flera stölder, våldsamma handlingar för ett ringa 

värde och plundringar blevo förövade, vilket av en rådande brist på föda 

förtrupperna var en följd/'' 
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Strombergs förklaring är bristen på mat. Det vi vet om stölderna både i Luleå 
och Pedersöre var att förnödenheter var det som stals mest frekvent tillsammans 
med gärdesgårdar som användes som bränsle. Att de ryska soldaterna uppträdde 
på detta sätt måste framförallt ha berott på den bristfälliga tillförseln av förnö
denheter och de svåra allmänna förutsättningarna i Öst- och Västerbotten, men 
också det faktum att det ryska systemet litade på den enskilde ryske soldatens 
förmåga att själv överleva. Problemet fanns på så sätt inbyggt i det ryska under
hållssystemet. Någon skrev på en sida bland förteckningarna över Luleå sockens 
ersättningskrav på ryska kronan 

Att uppäknad all den skada som rysska inqvarteringen är för oss icke 

möjeligt ty snart sagt har man dageligen sett besök af Ryssar, som man 

efter det menskligt utseende ansett behöfwande om lifs uppehälle och 

hwilkas hunger man sökt att stilla, men till belöning har man blifwit i 

saknad af Kläder Hö ch annat hwad de åtkommit;... 

De ryska soldaterna befann sig av allt att döma i en överlevnadssituation. Ingen 
av de undersökta byarna i Luleå socken som hade soldater inkvarterade undslapp 
stölder. Mycket få byar överhuvudtaget, med undantag för de där uppgifter sak
nades, undslapp både stölder hemma eller vandalisering i sina kyrkstugor. På 
samma sätt förefaller stölder ha förekommit i stort sätt överallt där ryska soldater 
kom i kontakt med lokalbefolkningen i Pedersöre/'7 

Svenska arméns tillgrepp — skillnaderna mellan svenska och ryska armén 

Det var inte bara den ryska armén som förorsakade skador för bondebefolk
ningen. Även den svenska armén hade skulder efter kriget för "lidne skador". Att 
döma av det bevarade källmaterialet var det framförallt i Uleåborgs län som ska
dor förorsakade av den svenska armén förekom. Om detta motsvarar de verkliga 
förhållandena eller om det beror på frånvaron av källmaterial måste förbli osagt. 
Att skador mestadels uppkom i Uleåborgs län skulle kunna förklaras med att 
under hösten 1808 sågs allvarliga upplösningstendenser inom den svenska armén 
som hade stora problem med försörjningen under den sludiga reträtten ut ur 

75. RA Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t: Västerbottens län vol 24: Rapport om till-

ståndet i länet den 17/21810. 

76.Kra Krigshandlingar 1808—09, V°1 657: Börjeislandets krav på ryska kronan 

77. Nygård, särskilt s. 357f. 
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Finland. Detta resulterade i tillgrepp från soldaternas sida. I några fall går det att 
direkt jämföra skador förorsakade av den ryska respektive svenska armén. För 
Salo härad i Uleåborgs län finns uppgifter om fordringar för leveranser och 
"lidne skador" vilka återges i tabell 14. 

Tabell 14: Sammandrag över allmogens i Salo häradfordringar på 
svenska och ryska kronan 1808—09 (riksgäldssedlar) 

Rvska armén 

Leveranser 

Lidna 

skador 

Svenska armén 
Leveranser 

Lidna 

skador 

Summa 

Kalajoki 5734 4463 1664 921 12783 

Pyhäjoki 7359 38055 6224 14872 66512 

Salo 1085 41145 0
0
 

4»
 

963 46048 

Siikajoki 5650 4382 3974 10118 24125 

Summa 19829 88046 14718 26875 149469 

Källa: FRA. Generalguvenörskansliet, vol Ha 10: Ersättning för skjuts etc Uleåborgs 

län. 

Kommentar: Beloppen är avrundade till hela riksgäldssedlar. 

Det mest intressanta med Salo härads fordringar är att skadorna värderades 
betydligt högre än fordringarna för de organiserade leveranserna. Det finns en 
möjlighet att bönderna kunde överdriva skadornas omfattning eftersom det låg 
mer utanför förvaltningens möjligheter att kontrollera sanningshalten i dessa fall 
till skillnad från fordringarna för leveranser som hade administrerats av lokalför
valtningen. Även om de uppgivna summorna för lidna skador halveras, kvarstår 
faktum att den ryska armén i mycket större utsträckning förorsakade skador 
genom stölder och tillgrepp. Om fordringarna på den svenska och ryska kronan 
var någorlunda jämn när det gäller leveranser så framstår skillnaden tydligt när 
det gäller lidna skador. 

Utifrån specifikationer inlämnade av bönder i Salo härad framkommer upp
gifter om vad som förlorats på grund av den svenska respektive ryska armén. Att 
döma av de 107 enskilda anmälningarna av skador förosakade av den svenska 
armén från Sikajoki och Kalajoki socknar, som finns bevarade, skedde förlus
terna i stor utsträckning i samband med skjutsningarna. Stölder av boskap på 
samma sätt som den ryska armén gjorde sig skyldig till förekom inte. Främst 
handlade det om förluster av matvaror, hästar, kärror och vagnar, slädar, hö och 
gärdesgårdar/® De förluster som anmäldes av allmogen i Västerbotten förorsa
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kade av den svenska armén var blygsamma i jämförelse med de skador som den 
ryska armén ställde till med. Några uppgifter på vad den svenska armén stal eller 
vad förlusterna bestod i finns inte - bara summor i riksdaler banco/9 Den 
svenska armén tillgrep och stal mycket mindre från bondebefolkningen än den 
ryska armén. Orsaken till detta bör sökas dels i de olika underhållsystemen och 
de olika arméernas egenskaper, vilket har lyfts fram i tidigare kapitel. Till saken 
hör naturligtvis även att den ryska armén befann sig på främmande ockuperat 
territorium. 

Informell handel — lösningen på den ryska 

underhållsproblematiken i Västerbotten 1809? 

Trots att ryssarna var på reträtt efter Sävarslaget och fredsförhandlingar hade 
inletts återstod en sista episod av ockupationen för Luleå socken och de övriga 
socknarna i de norra delarna av Västerbotten. Den 9 september gavs order om att 
de ännu ockuperade områdena skulle beskattas.80 Detta ansåg sig ryssarna ha 
rätt till enligt krigslagarna. Skatten i sig är av marginellt intresse i jämförelse med 
på det sätt den betalades av allmogen. Uppbörden verkställdes av lokalförvalt
ningen som inte visste hur man skulle göra med den ryska valutan. Kronofogden 
Boström diskuterade i brev frågan med landshövdingen och tog sedan beslutet 
att ta emot ryska rubel till den kurs som den ryske befälhavaren Kamenskij tidi
gare fastställt. 

Tabell 157 Andelen ryska pengar i kronouppbörden Luleå socken 180p 

By Andel ryska By Andel ryska 
mynt mynt 

Storsand 0% Börjeislandet 8% 
Harads 57% Person 38% 
Svartlå 100% Sunderbyn 56% 
Bredåker 35% Gäddvik 75% 

Skatamark 26% Alvik 57% 
Vittjärv 0% Ersnäs 77% 

78. FRA. Generalguvenörskansliet vol Ha: 10 ersättningar for skjuts etc Ulcåborgs län. 

79. Krigshandlingar 1808-09, vol 658: Umeå :Diverse 138: 42.8 Skellefteå: Diverse 1666:42.5 Bur

träsk: Diverse 452: 39.3 Piteå: Diverse 1170: 40.9 

80. KrA Sump, sorterade handlingar: Till landsarkivet i Härnösand: Räkning över uppburna rän

tor av tredje fögderiet daterad den 25/9. 
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Heden 4% Bensbyn 9% 
Svartbyn 14% Härtsön 37% 
Sävastbyn 7% Hindersön -

Källa: KrAA Krigshandlingar 1808-09 V°1 657: Längd över skatteuppbörden Luleå socken 

1809. 

Kronouppbörden innehöll en stor mängd ryska pengar. Enligt en sammanställ
ning den 25 september 1809 betalades skatten i det tredje fögderiet till tre fjärde
delar med rysk valuta.81 Frågan är nu varifrån dessa ryska pengar kom? Det finns 
bara två rimliga förklaringar: att ryssarna hade betalat för leveranser och tjänster 
eller att det var de ryska soldaternas egen handel med lokalbefolkningen som gav 
allmogen rysk valuta. Den första förklaringen skulle kunna appliceras på till 
exempel byarna Gäddvik och Alvik i Luleå socken som fanns med i studien över 
den ryska arméns uttag av kontributioner. För kött och bröd och mjöl har dessa 
byar stora registrerade leveranser, men små krav efter kriget. Det kan betyda att 
de fick betalt och följaktligen av den orsaken uppvisar de en stor andel ryska 
mynt bland skatteuppbörden. Det som stöder den senare förklaringen är att det 
inte finns några klara belägg för några ryska ersättningar före skatteuppbörden i 
september. Det är intressant att konstatera att enskilda hemmansägare som över
huvudtaget inte har levererat någonting, och därmed fått betalt, faktiskt betalade 
den ryska skatten med ryska mynt. Ett bra exempel är Nils Larsson i Svartlå som 
vare sig levererade hö, brännvin eller bröd till den ryska kronan. Det kött han 
levererade begärde har ersättning för och hans häst klassades som oduglig vilket 
innebär att någon inkomst genom skjutsning hade han inte heller. Trots detta 
betalade han skatten med 5Vi riksdaler i ryska mynt.82 

Att på ett liknande sätt undersöka eventuell informell handel i Österbotten är 
ogörligt. De finska bönderna drogs mycket snart in i den nya ryska ekonomin 
och ryska rubel kom snabbt i omlopp. I Västerbotten är det däremot föga troligt 
att allmogen skulle ha haft rysk valuta om inte denna kom från de ryska solda
terna. 

81.KrA Krigshandlingai 1808-09, vol 657: Sammandrag över kronouppbörd till ryska kronan. 

82.ibid: Uppgifter på Svardå leveranser och krav på ryska kronan 
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Undersökningen av böndernas roll i underhållssystemet och hur de drogs in i 
de ryska krigsansträngningarna ger centrala kunskaper om det ryska underhålls
systemets funktion. Mycket pekar på att de ryska soldaterna, antagligen i arteller-
nas regi, bedrev handel med lokalbefolkningen. Detta ger ännu en pusselbit till 
lösningen på den gåta som det ryska underhållet i Västerbotten 1809 utgör. En 
annan mycket central slutsats som kan dras av detta är att bönderna på något sätt 
måste ha kommit i kontakt med de ryska soldaterna. Antingen har bönderna 
uppsökt ryssarnas kvarter, eller så har ryska soldater rört sig i hela socknen. Ryska 
strövpatrullers framfart går att iaktta i Österbotten.83 Det senare förefaller min
dre troligt mot bakgrund av disciplineringsproblemen - det senare däremot är 
fullt möjligt. Det är möjligt att handeln mellan artellerna och lokalbefolkningen 
skedde under ordnade förhållanden och under överinseende av någon underoffi
cer som upprätthöll disciplinen pa soldaterna. Frågan är bara varför luleåbön
derna skulle ha velat sälja varor till ryssarna för ersättning i ryska rubel? Den 
frågan måste lämnas obesvarad.8^ 

Den enskilde och kriget 

Svartbyn låg i de norra delarna av Luleå socken tillhörande det tredje fögderiet av 
Västerbottens län (se karta 6). Trots att kriget fördes i Finland under 1808 drogs 
Svartbyns 19 hushåll tidigt in i krigsansträngningarna.85 Först gällde det solda
ternas uppbrott frän sina rotar. Redan i maj 1808 skedde de första skjutsningarna 

83. Se krigsskadeståndsprotokoll VLA Domsagor, Mellersta Österbottens nedre, Lappo, Cd 1, 

Nykarleby Cd 2, Vörå Cd 3; Mellersta Österbottens övre, Gamlakarleby Cd 1, Kronoby Cd 2, 

Lochteå Cd 3, Pedersöre Cd 4; Korsholms norra, Mustasaari Ce 1. Se även FRA. Buxhoevdens 

civilkansli, vol E 51-E 64. Jämför Nygård. 

84.Avslutningen på händelserna kring skatteuppbörden blev att en del av skatten blev kvar hos 

Ekorn. Han krävde att den skulle tillfalla svenska kronan då freden slöts den 17 september. Detta 

verkar ryssarna till viss del ha gått med på då drygt 7000 riksdaler kvarlämnades. En summa som 

översteg de närmare 6800 riksdaler som Luleå socken inbetalade. En historiens ironi är också att 

kort efter freden beslöts från svenskt håll att inte acceptera ryska mynt i skatteuppbörden åt den 

svenska kronan. De som hade försökt tjäna en hacka på den eventuella handeln med de ryska sol

daterna eller fått betalt för sina leveranser och utförda tjänster stod nu med värdelös rysk valuta om 

de inte kunde få användning för den vid handel över Bottenviken. HLA Kronofogdearkiv: Väster

bottens tredje fögderis kronofogde arkiv, GL45: Brev från Stromberg den 4 maj 1810. 
85. Ull detta kan läggas tre soldatfamiljer och åtminstone en så kallad inbyggare som i detta sam

manhang har uteslutits eftersom de inte återkommer systematiskt i källmaterialet. 
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Tabell 16: Leveranser av förnödenheter till den svenska och ryska armén 1808-09: 
Svarthyn i Luleå socken Västerbottens län 

SVENSKA 

ARMÉN 

Begärt i 

mai 1808 

(kg) 

Ersatta 

leveranser 

(kg) 

Fordringar 
(kg) 

Halverade 

fordringar 
(kg) 

Sammanlagd leverans i 

medeltal per levererande 

hemmansägare (hela/ 

halva fordringarna) 
(kg) 

Hö 

Färskt kött 

Salt kött 

Smör 

Spannmål 

Fläsk 

28 

32 

100 kap 

11 

27 

3,2 tunnor 

9503 

581 

193 

42 

4752 

291 

96 

21 

500/ 250 

30/ 15 

1 0 / 5  

4 / 2  

5,5 kap 

0,6 

RYSKA 

ARMÉN 

Begärt i 

maj 

1809 

Levererat Fordringar Halverade 

fordringar 

Sammanlagd leverans i 

medeltal per hemmansä

gare 

(hela/halva fordringar) 

(kg) 

Hö 

Mjöl och 

torrt bröd 

Färskt kött 

4164 

1414 

2988 

1394 

836 

4008 

1324 

848 

2004 

662 

424 

368/ 263 

143/ 108 

89/ 67 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09 vol 657: Uppbördslängder, restlängder och ford
ringar för kontributioner till ryssarna Luleå socken 1809, vol 658: Fordringslängd Luleå 
socken Svartbyn den 29/3 1810 och vol 684: Uppbördslängd Luleå socken Svartbyn den 
16/6 1808 och uppbördslängd den 31/5 1808. 
Kommentar: Spannmålen avser inte fast mått. Om uttaget skulle anges efter fast mått 

skulle kvantiteten bli något större. 

och utskrivningarna av förnödenheter till Finska armén. En mycket viktig källa 
till kunskaper om leveransernas omfattning under kriget är böndernas ersätt
ningsanspråk som angavs i fordringslängder efter kriget. Hur nära verkligheten 
kraven var berodde i stor utsträckning på hur uppgifterna samlades in. 86 I Svart
byns fall förefaller processen ha letts av lokalförvaltningen vilket ökar trovärdig
heten, men uppgifterna var böndernas egna. Uppgifterna samlades visserligen i 
en gemensam längd vilket ökar trovärdigheten, men några krav på verifikat som 
vi finner i andra fall verkar inte ha ställts på Svartbyns bönder. Även om Svart

86. Nygård anser i sin studie av skadeståndskraven i Pedersöre socken i Vasa län att ersättningskra

ven måste ses som ett maximum. Nygård s. 351 och 355. 
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byns ersättningskrav halveras kvarstår faktum att uttagen under hösten 1808 och 
de första manaderna 1809 översteg de uttag som genomfördes under sommaren. 
I tabell 16 anges de kvantiteter som Svartbyns innevånare bidrog med till Finska 
armén — både de uttag som går att verifiera och de uttag som angavs i fordrings
längderna. Om kvantiteterna slås ut i medeltal på varje levererande hemmansä
gare är beloppen små redan utan en halvering av fordringarna. Höet motsvarar 
ett drygt lass och köttet inte ens köttet av en ko. 

De ryska uttagen inleddes under sommaren 1809 med en begäran i maj och 
leveranser under juli månad. Dessutom skedde uttag i samband med den ryska 
arméns reträtt ut ur Västerbotten i september - bland annat togs en kontantskatt 
ut av allmogen. Av tabell 16 framgår de ryska kraven, de faktiska leveranserna 
och böndernas fordringar. De ryska uttagen var större än de svenska. Det vara 
bara leveranserna av hö som var större till den svenska armén. I relation till det 
som sammanlagt begärdes, var köttleveranserna tillfredsställande. Däremot lyck
ades man inte indriva mer än drygt en fjärdedel av den kvantitet bröd och mjöl 
som begärdes. Detta resultat bygger på övertygelsen att den ryska armén betaide 
för en mycket liten del av leveranserna och att fordringarna i stort sätt tar upp 
hela leveransen. De ryska kraven förefaller ha varit orealistiska. Dessutom var 
bristen större på spannmålsprodukter. Det verkar ha varit enklare för bönderna 
att leverera kött. Kött blev också i många fall den vara som kompenserade brister 
i tillgången på mjöl och bröd, vilket vi redan har kunnat konstatera.87 

Så långt hela Svartbyns leveranser. Fanns det några skillnader mellan olika 
bybors leveranser? När det gäller de svenska uttagen var variationerna mycket 
små. Fördelningen av uttagen styrdes av mantalet och leveranserna förefaller ha 
skett planenligt. För de ryska uttagen däremot går det att iaktta skillnader mellan 
Svartbyns hemmansägare. Enligt den ryska restlängden över leveranserna från 
slutet av juli 1809 framgår att 13 bönder levererade mer bröd och mjöl än vad 
som begärts och 5 bönder levererade mindre än vad som begärts. Ett hemman 
finns inte med i längden. I jämförelse med andra byar i socknen förefaller detta 

87. Så var bland annat fallet i vid den svenska i armén i Jämdand 1716 vilket Lindegren har visat. 

Lindegren 2000b, passim. 
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mönster gå igen. En förklaring till överskottet för vissa hemmansägare kan vara 
att dessa fick kompensera bristen hos andra.88 Svartbyborna förfaller ha klarat 
pålagorna förhållandevis bra. I andra byar finns exempel på bönder som inte kla
rade att leverera någonting.89 

Byborna utförde också transporter åt både den svenska och ryska armén. I 
maj 1808 skjutsade 15 av byns bönder proviant till de svenska magasinen i Torneå 
- en sträcka på åtminstone 20 mil fram och tillbaka. Dessutom utfördes ett antal 
skjutsar åt svenska armén under sommaren och hösten vilka i antal varierade 
mellan 7 och 13 beroende på vilken hemmansägare det gällde. Sammanräknat för 
hela byn motsvarade skjutsen 1667 mil - och då gäller det den effektiva skjuts
sträckan och inte de sträckor som måste färdas till och från skjutsen.90 Uppgif
terna bygger på fordringslängderna och det finns därför en möjlighet att skjuts 
som ersattes direkt utfördes vid sidan om vad fordringslängderna tar upp. Hur 
stor omfattning denna hade är mycket svårt att svara på. Med ledning av de indi
kationer som getts i tidigare kapitel förefaller skjutsen ha ersatts mycket ojämnt 
och mycket sällan. Man kan hur som helst utgå ifrån att Svartbyns hemmansä
gare deltog i transporterna för Finska armén i samma omfattning som övriga 
skjutsningsskyldiga bönder. Möjligheten att överdrifter finns i de angivna skjut
sarna finns också, men eftersom insamlandet av uppgifter förefaller ha skett orga
niserat under ledning av lokalförvaltningen bedöms den risken vara mindre 
precis som i fallet med förnödenheterna. 

Svartbyborna utförde även skjuts åt den ryska armén. Utifrån ersättningskra
ven uppgick den sammanlagda skjutssträckan till 438 mil. Skjuts år ryssarna var 
med andra ord betydligt mindre omfattande än för den svenska armén. Förluster 
genom stölder förekom under den ryska ockupationen. Några belägg för stölder 
av svenska soldater finns inte. Ryssarna stal föremål och inredning i kyrkostu
gorna i Gammelstaden.91 

88. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 657: Uppbördslängder, restlängder och fordringar för kon

tributioner till ryssarna Luleå socken 1809. 
89. ibid. Se till exempel Skatamark by. 

90.1 källmaterialet anges sträckor i gamla mil = 10688 m. I texten är omräkning till nutida mil 

genomförd. KrA. Krigshandlingar 1808-09 V°1 658: Fordringslängd Luleå socken, Svartbyn. 

91. KrA. Krigshandlingar 1808-09, vol 657: Fordringar på ryska kronan, Luleå socken, Svartbyn. 
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Reaktionerna på krigets krav och böndernas agerande 

Tredskande eller anpassning — böndernas förhållande till den svenska armén 

I en rapport den 15 december 1808 beskrev dåvarande chefen för Finska armén af 
Klercker hur allmogen under fälttågets gång hade förändrat sitt förhållningssätt 
och agerande gentemot armén. Så länge offensiven höll i sig var allmogen villiga 
att samarbeta. När reträtten inletts började allmogen "...frälsa och undangömma 
i skogarne den egedom han ägde tillika sina barn..." och samtidigt försvann vil
jan att stödja armén. Det blev allt svårare att genomföra utskrivningar och 
"...icke en gång våldköp med Militairisk escort..." gav några större mängder för
nödenheter då bönderna rymde från sina hem. Transporterna försvårades alltmer 
då bönderna till skogs tog med sina hästar och i socknarna i Uleåborgs län var
ken lydde kronobetjäningen eller den svenska militären. Detta fick slutligen till 
konsekvens att den skörd, som Klercker anger som rik i svenskösterbotten, inte 
kunde hämtas från åkrarna och de stora mängder spannmål som hade samlats 
ihop i Storkyro, Lillkyro och Vörå förlorades. De landtransporter som överhu
vudtaget skedde under slutskedet av reträtten utfördes i stor utsträckning av 
skjutsbönder från Västerbotten.92 Liknande uttalande som vittnar om bönder
nas olydnad återfinns från våren 1809. I en rapport från Wrede, dåvarande chef 
för Norra armén, konstateras att transporterna är mycket svåra att upprätthålla 
".. .med en allmoge så litet van vid lydnad som denne".93 Obstruktion från bon
debefolkningens sida påverkade direkt underhållsmöjligheterna. 

Vad säger dessa två uttalanden om böndernas agerande? Att obstruktion mot 
skjutsuttag och leveranser förekom från böndernas sida finns väl dokumenterat i 
lokalförvaltningens korrespondens. Framförallt skedde obstruktionen i samband 
med skjutsen. Bönderna gjorde stundom handgripligen motstånd genom att ute
bli, gömma hästar i skogen eller rymma under pågående skjuts efter att ha vräkt 

92. ibid, vol 24: Klercker till kungen Torneå den 15/12 1808. 
93. RA. Krigsförvaltningen till Kung. Maj:11.1809 januari-augusti. 
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lasten i diket. ̂  Slitningarna mellan krigsmakt, lokalbefolkning och lokalförvalt
ningen var påtagliga. Genom att krigsmakten på ett så uppenbart sätt var bero
ende av bondesamhällets transportresurser blev konfrontationerna ibland mycket 
stora då armén var i desperat behov av hästar och fordon. 

På allmogens tredskande svarade krigsmakten med hot om spöstraff och 
böter.^ Militär kallades in av lokalförvaltningen för att hjälpa till med skjutsut
tagen. Samtidigt försökte man reglera uttagen av förnödenheter och skjuts så att 
konfrontation kunde undvikas. Under krigets gång föranledde detta vid ett fler
tal tillfällen order om att böndernas rättigheter i enlighet med reglementena 
skulle respekteras. Militärer som våldförde sig på bönder straffades i de fall saken 
kom till arméns kännedom. Skjutslegan höjdes från 2 skilling milen till 8 skilling 
milen. Allt detta syftade till att undvika konfrontationer. 

Bönderna förefaller i stor utsträckning trots obstruktion ha kommit undan 
utan påföljder. För att definitivt svara på den frågan måste en undersökning av i 
vilken utsträckning bönder ställdes inför rätta för obstruktion genomföras. En 
gissning måste bli att bönderna i mycket liten utsträckning kom att få kännas vid 
någon rättslig efterräkning. I Finland skulle detta kunna bero på att en ny regim 
etablerades och i övrigt därför att det inte fanns möjlighet att ställa alla inför 
rätta som obstruerade.^ 

En mycket viktig orsak till att böndernas obstruktion ändå kunde hållas inom 
rimliga gränser måste ha varit den ständiga militära närvaron. I linje med detta 
resonerar också Linde i sin undersökning av bondemotståndet under 1710-talet. 
Under Finska kriget 1808-09 går det även att se lokalförvaltningen som en med
lande instans mellan krigsmakt och bondebefolkning. Allra tydligast framstod 
landshövdingen Stromberg i denna roll. 

Inslag av förhandling förekom vid flera tillfällen under kriget. Bönderna kal
lades till möten där uttag av förnödenheter och skjutsuttag diskuterades. På 
samma sätt förekom lindringar och omregleringar av skjutsuttag och leveranser 
av förnödenheter.^ Själva kärnan i förhållandet mellan krigsmakten och bön

94. Exempel på detta återfinns i både den civila och militära brevväxlingen. Ett exempel KrA. 

Krigshandlingar 1808-09,122: Till generalkrigskommissariatet i Uleåborg den II/II 1808. Se även de 

kronofoge och länsmans arkiv som refereras i denna avhandling. 

95.KrA.Krigshandlingar 1808-09: Förvaltning, Norrland vol 605: Skrivelse från fältkontoret Tor-

neå jan 1809. 

96. Stickprov gällande Norra Ångermanlands fögderi bekräftar åtminstone for detta område denna 

gissnings riktighet. Hårdstedt 1995, passim. 
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derna var arméns beroende av böndernas resurser. Det gick inte att gå fram allt
för hårt och ställa krav utan tanke på hur bondesamhället skulle kunna bära 
bördorna. Som ett resultat av detta fick bönderna ett visst handlingsutrymme 
som i någon mån lindrade krigets konsekvenser. Förhållandet mellan krigsmak
ten och bönderna karaktäriserades av en balansgång: hot om bestraffning blanda
des med bättre reglering av skjutsuttag och leveranser av förnödenheter. 

Obstruktion, gerillakrig eller underkastelse — den ryska ockupationen 

Förhållandet till den ryska armén uppvisar en mycket större variation. I vissa 
delar av Finland bedrev bönderna gerillakrigföring, i andra underkastade man sig 
snabbt den nya överheten. Ryssarnas intentioner framgår tydligt av Buxhoevdens 
egna ord 

...Nu återstår det mig blott att vinna förtroende af härvarande lands och 

ortsbefolkning, hvilka höljes i tillgifenhet i många fall lägges i dagen, men 

ännu dock ej utgör folkets gemensamma röst... 

Det var ryssarnas genomgående policy att se till att hålla sig väl med lokalbefolk
ningen och skapa förtroende för det ryska styret. Framförallt på två sätt ville man 
minska riskerna för att få bondeuppror på halsen. För det första var det den 
ryska ledningens avsikt att betala och ersätta alla leveranser av förnödenheter och 
utförd skjuts. För det andra skulle officerare och befäl hålla ordning på sitt man
skap så att dessa inte i onödan utsatte lokalbefolkningen för våld och absolut inte 
stal från lokalbefolkningen. 

Ett bra exempel på hur man från rysk sida ville ägera är Buxhoevdens order 
till Rajevkij om hur denne skulle förhålla sig under reträtten längs Österbottens 
kust i juni 1808. Buxhoevden gav Rajevskij order att 

...på det strängaste tillse, att vid ifrågavarande reträtt några marodörer ej 

förekomma och att invånarnes egendom ej plundras [...] Om ni lider brist 

på lifsförnödenheter och om ni ej kan frivilligt åstadkomma uppköp, så 

bör ni använda reqvisition och för den genast lämria betalning i kontanta 

penningar..." 

97. Exempelvis se KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°172.-75: Orderjournaler; 415-24: Inkommande 

skrivelser till Finska generalkrigskommissariatet. 

98. ibid vol 278: Buxhoedven till kejsaren den 1/3 1808. 

99. ibid vol 281: Kopia av befallning till Rajevkij från Buxhoevden Åbo den 30/5 1808 
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Det är uppenbart att man många gånger misslyckades med sina intentioner, vil

ket skadeståndsprocessen i Finland och även allmogens fordringar i Västerbotten 

visar. Det fanns trots allt ett villkor från ryssarnas sida för en mild behandling. 
Förusättningen var att befolkningen samarbetade och levererade det som rys

sarna behövde, skjutsade och naturligtvis inte gjorde uppror. 
Böndernas agerande kunde direkt påverka de ryska krigsinsatserna. I slutet av 

maj 1808 kom till exempel provianteringsläget för en tid att bli mycket kritiskt 

för de ryska styrkorna i närheten av Gamlakarleby. De bönder som skjutsade 

proviant för 25 dagar till de ryska förbanden hade helt sonika lämnat dessa och 
begivit sig hem.100 Bonderesningarna och den gerillakrigföring som förekom var 

under striderna i Finland ett gissel för ryssarna. De långa underhållslinjerna 

medförde att det var ytterst svårt att säkra transporterna hela vägen med tillräck

liga styrkor. Krigets utgång visar att gerillakrigföringen inte fick den betydelse 

som vissa författare har velat hävda.101 Trots detta gavs gerillakrigföringen en 

stor prioritet från rysk sida. 
Det var framförallt i det inre av Finland i Karelen, Savolax och Österbotten 

som bönderna med svensk hjälp kunde operera framgångsrikt. Det var också i 
dessa trakter som förutsättningarna var de bästa för gerillastrid och dessutom 

underhållslinjerna längst och känsligast. Av svenskarna användes bönderna enligt 
ryssarna till "...oförmodade anfall och till kringgående rörelser i skogarna...".102 

Svenskarna samverkade direkt med dessa bondeuppbåd på flera platser — framfö
rallt under Sandels framgångsrika offensiv under försommaren 1808. En av bon

deledarna anges i detta fall ha varit Tiain från Pilis.10^ Ryssarna såg sig tvungna 

att förstärka posteringarna längs etapplinjerna och slutligen sända trupper till 

området med uppgift att slå ner upproren.10^ Ryktena om bondeupproren fick 
ibland till konsekvens att ryssarna grovt felbedömde hur starka trupper de hade 
mot sig. I tron att det var starka svenska trupper som hotade drog ryssarna i 

100. ibid vol 278: Buxhoevdens operationsjournal (17/5—19/5 1808) Åbo den 17/5 1808 
101. Se bland annat ovan refererat arbete av Persson. 
102. KrA Krigshandlingar 1808-09: Avskriftssamlingen, ryska armén och flottan vol 278: Buxhoev
dens operationsjournal (10/8—14/8 1808) Åbo i3/8(?). 
103. ibid vol 281: Asranasjeff till Tutjkov Joensuu den 2/9 1808. 
104. ibid vol 278: Buxhoevdens operationsjournal (20/7—26/7 1808) Åbo den 26/71808; Buxhoev
dens operationsjournal (5/8—10/8 1808) Åbo den 10/8 1808. 
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Karelen samman flera regementen för att finna att de 5 000 man svenska regul

jära trupper han hade väntat sig istället var "...bondhopar i stället för trupp
massor. Istället för heta strider voro hans operationer intet annat än 
skärmytslingar... ".105 

Repressalier och hårda straff väntade för dess uppror. Buxhoevden skrev i ett 
brev till krigsministern i början av juni att 

...divisionscheferna fingo av mig den 14. maj [26 maj nya tiden: min anm] 

befallning att verkställa dödstraffen på upprorsmännen och dem, som 

påtagligen burit vapen mot oss...10  ̂

I Savolax län genomfördes tvångskontribution i de byar som inte samarbetat, 

utan rest sig mot ryssarna i maj 1808.107 Efter det att bonderesningarna i närhe

ten av Kristinestad hade kvästs sköts fyra "...dylika förbrytare..." för att statuera 
exempel i juli 1808.108 

I Västerbotten hade ryssarna i princip inga problem med folkresningar. Det 
var först i och med den svenska landstigningen vid Ratan som bönderna i Bur

träsk reste sig och slog ihjäl en underofficer och en kosack. Brottslingarna till
fångatogs och sköts direkt. Hela Burträsk straffades sedan genom att all boskap 

delades ut bland de ryska soldaterna. Kamenskij rapporterade till krigsministern 

"...att ett dylikt exempel af stränghet skall såsom jag hoppas stilla all oro bland 
innevånarna...".10^ Detta var undantaget som bekräftar regeln. Däremot före

kom obstruktion mot de ryska kraven på leveranser av förnödenheter och skjuts. 

Under en rysk transport till Kalix i slutet av april 1809 försvann så stora mängder 
varor att förteckningar över dessa uppfördes och en noggrann utredning av det 

inträffade beordrades.110 Betecknande för den ryska ockupationen av Västerbot

ten var att ryssarna hela tiden gick genom den svenska lokalförvaltningen. Den 
obstruktion som skedde mot de ryska kraven blev i lika stor utsträckning ett 
motstånd mot lokalförvaltningens order. 

105. ibid, vol 278: Buxhoevdens operationsjournal (9/9-22/10 1808) Gamla Karleby 21/10 1808. 
106. ibid, vol 282: Buxhoevden till krigsministern den 30/5 1808. 
107. ibid, vol 281: Buxhoevden till Barclay de Tolly Åbo den 1775 *808 
108. ibid, vol 280: Buxhoevdens prikas för armén den 5/7 1808. 
109. ibid, vol 283: Kamenskij till krigsministern Piteå den 18/8 1809. 

1 lO.KrA Sump, sorterade handlingar: Ull landsarkivet i Härnösnad: Order från Sjuvalov den 23/4 
1809 
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Ryssarna såg mycket allvarligt på bondekrigföring, men kom på samma sätt 

som i de södra delarna av Finland att i stor utsträckning se mellan fingrarna med 

mindre obstruktion, vilket von Bonsdorff pekar på. Det går inte att i det till
gängliga källmaterialet finna några belägg för att ryssarna försökte bestraffa det 

tysta motståndet. Orsaken måste sökas i de ryska intentionerna att snabbt vinna 

finnarnas förtroende. Försöken att tidigt få lokalbefolkningen att acceptera den 

nya överheten, bland annat genom tro- och huldhetsedens svärande, var inte 

bara en förutsättning för ett maktövertagande utan även helt avgörande för att 

underhållet skulle fungera. Hotet mot de känsliga underhållslinjerna var så pass 
stort om ett allmänt bondeuppror bröt ut att det var ur rysk synvinkel ytterst 

betydelsefullt att hålla sig väl med bönderna. I Västerbotten var försörjningsläget 

så prekärt att disciplinen på de ryska soldaterna och ett så bra förhållande med 
lokalbefolkningen var direkt avgörande. En allmän bonderesning i Västerbotten 

hade kunnat äventyra hela den ryska offensiven in i Västerbotten 1809. 

Perspektiv på den ryska ockupationen 

Krigsåren under napoleonkrigen innebar att franska arméerna lade under sig 

stora landområden i Europa och kom som en följd av ockupationerna i konflikt 
med sina nya undersåtar. Särskilt tydligt var detta i Spanien, Italien och inte 

minst i det som sjuttio år senare skulle bli Tyskland. Fransmännens ockupation 

kom på flera sätt att bidra till att nationalidentiteten så småningom växte fram 
på flera platser i Europa — även om detta inte få överdrivas. I jämförelse med de 
lägre befolkningslagrens reaktioner ute i Europa återfinns i Finland och Väster

botten både underkastelsen och upproret. På så sätt agerade allmogen under Fin
ska kriget 1808-09 på samma sätt som bönderna i Europa — för det mesta genom 

underkastelse, men i vissa fall genom uppror.111 I förhållande till lokalförvalt

ningens och borgerskapets agerande i allmänhet framstår allmogen som den 
befolkningsgrupp som stod för motståndet i de fall det förekom. På samma sätt 

agerade lokalförvaltningen och de ledande samhällsskikten på flera platser i 
Europa där man fick uppleva ockupation. De övre skikten verkade för lugn och 
ordning. Exempel på detta finns bland annat i Preussen 1808. Det var främst 

111. Esdaile s. io8f 
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bönderna eller de lägre samhällslagren som stod för upprorslystnaden och kam

pen mot ockupanterna. Den svenska lokalförvaltningens agerande under den 
ryska ockupationen av Finland och Västerbotten går helt i linje med hur de övre 
samhällslagren agerar ute i Europa och i Finland i samma situation. 

Det ryska uppträdandet i Finland och Västerbotten är ändå unikt i några 
avseenden. En jämförelse av hur ockupationsmakten agerade under Finska kriget 

med andra ockuperade områden i Europa saknar egendigen inte helt jämförbart. 
De områden fransmännen lade under sig i Europa utsattes för en helt annan 

utsugning än vad som var fallet i Finland och Västerbotten. Visserligen tvingades 
Finland att byta överhöghet, men de repressalier som fransmännen utsatte de 
spanska frihetskämparna för i Spanien har ingen motsvarighet i Finland 1808— 

09.112 Utmärkande för den ryska ockupationen av Finland och Västerbotten 
1808—09 ur ett europeiskt perspektiv, var att den ryska armén uppträdde discipli
nerat. Buxhoevdens skadeståndsundersökning i Finland 1808, vilken gick ut på 
att allmogen skulle få ersättning i efterhand för de skador de få lida på grund av 

de ryska soldaternas framfart, var någonting mycket ovanligt för att inte säga helt 
unikt. 

Sammanfattning 

Bondesamhället i de norra delarna av Finland och Sverige stod för de grundläg
gande resurserna av förnödenheter och skjutshästar. Upphandlingen och utskriv
ningen av förnödenheter varierade mellan olika områden och även över tid. 

Viktiga faktorer var det geografiska läget, det vill säga närheten till krigsområdet, 

och krigsutvecklingen, men även de militära myndigheternas möjligheter att 
direkt utöva inflytande över ett område. Fördelningen av upphandlingen och 

utskrivningarna i en socken, Luleå socken, visade sig variera. Trots att inga gene
rella mönster gar att klarlägga, förefaller ändå närheten till kustvägen ha spelat en 
viss roll. 

112. ibid, s. io8f. 
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En synnerligen viktig del av underhållet är målningen och bakningen. Käll

materialet ger inga möjligheter att i detalj studera hur bondesamhället utförde 

målning och bakning. Några nedslag ger ändå vid handen att omfattningen av 
allt att döma var mycket stor och att hela bondehushållet var involverat i bak

ningen. 
Böndernas skjutsningar åt den svenska och ryska armén under kriget var 

också av avgörande betydelse. Vid den svenska armén fanns under kriget ett 

mycket stort antal bönder med hästar som utgjorde en del av arméns tross. Detta 
bekräftar den svenska arméns beroende av bondhästar för sina transporter. Vid 
sidan om detta utförde även bönderna längre transportskjutsar som fick en 

mycket stor omfattning under kriget. Stundtals användes stora delar av socknar

nas sammanlagda tillgångar på hästar och fordon för att transportera arméns 

manskap eller förnödenheter. Ryssarna utnyttjade på samma sätt som den 

svenska armén böndernas hästar och fordon. Spridningen av skjutsuttagen inom 
en socken, återigen Luleå socken, visade sig vara jämn med avseende på den 

svenska arméns skjutsar. För skjutsuttagen under den ryska ockupationen kom 
däremot de byar som låg närmast kustvägen att få bära den största bördan av 

skjutsningen. 
En del av krigets bördor 1808—09 var de svenska och ryska arméns stölder. 

Stölder förekom framförallt i samband med skjutsningen då bönderna blev av 

med hästar och fordon. Den ryska arméns stölder var generellt sett mer omfat
tande än den svenska arméns. Dessutom förfaller de svenska stölder framförallt 

ha omfattat livsmedel och bränsle, till exempel gärdesgårdar. De ryska soldaterna 
tog dessutom ägodelar av annat slag, till exempel husgeråd, kläder och värdeföre

mål. En undersökning av de ryska stölderna i Luleå socken visar att stölderna 

förekom där de ryska soldaterna låg inkvarterade. Förhållandena i Österbotten 
förefaller ha varit annorlunda då böndernas bevarade skadeståndsprotokoll visar 

att stölder förekom inom mycket stora områden. Trots stöldernas omfattning 
handlade det inte om några systematiska plundringar, utan tillgreppen var mer 

ett resultat av det ryska underhållsystemet. 
En särskilt betydelsefull upptäckt är att det finns mycket som pekar på att de 

ryska soldaterna bedrev informell handel med åtminstone den västerbottniska 
allmogen. Om så är fallet finns en del av lösningen på den svåra gåtan kring rys
sarnas underhåll i Västerbotten 1809. Det ryska underhållssystemts decentralise
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rade karaktär krävde att soldaterna själva skaffade mat, vilket de sannolik också 

gjorde, bland annat genom handel med allmogen. Om detta även förekom i Öst

erbotten har inte varit möjligt att klarlägga i denna studie, men det är sannolikt 
att så var fallet. 

Böndernas reaktioner på krigets krav var mycket olika. Generellt förekom 

obstruktion från böndernas sida både mot svenska och ryska krav. Mycket tyder 

på att myndigheterna såg mellan fingrarna med detta, eller inte hade några möj

ligheter att bestraffa de skyldiga. Att utebli eller smita från skjuts var en vanlig 

form av obstruktion. Detta överensstämmer väl med de förhållanden som Linde 
har kunnat belägga under 1710-talet i Sverige. De förefaller som om allmogen 
trots det pressade läget hade ett litet, med ändå, ett handlingsutrymme. För

handlingslika situationer mellan myndigheterna och bönderna förekom. Hur 

stora reella möjligheter bönderna hade att påverka sin situation under kriget är 

naturligtvis mycket svårt att egendigen uttala sig utifrån denna undersökning, 

men att myndigheterna var intresserade av böndernas samarbete är uppenbart. 

Uppror förekom endast inom vissa områden av Österbotten, medan majori
teten av bondebefolkningen höll sig lugn och accepterade den ryska ockupatio

nen. I ett europeiskt perspektiv förefaller den ryska ockupationen av både 
Finland och Västerbotten uppvisa vissa mycket speciella inslag. Den pacifice-
ringspolitik som bedrevs Finland med löften om ersättning för skador förorsa
kade av ryska soldater och disciplineringa av soldaterna är måhända unik. 
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Krigets förutsättningar 
under Finska kriget 1808-09 

— slutdiskussion och sammanfattning 

MÅNGA AV FÖRKLARINGARNA TILL NEDERLAGET i Finska kriget 1808-09 har i Clau-

sewitsk tradition inriktats på det som man anser vara brister i den svenska 
arméns ledning, men även den bristande viljan att vinna kriget hos många 

ledande personer, både i Stockholm och vid Finska armén i Finland. En stor del 
av ansvaret har lagts på Gustav IV Adolf och Klingspor personligen. En helt 

avgörande faktor anses Sveaborgs kapitulation vara, eftersom fästningens snöp

liga övergång till ryssarna knäckte den försvarsplan som byggde på en landstig

ning i södra Finland stödd av fästningen och skärgårdsflottan. 
Sveriges förmåga att understödja sin armé i Finland och organisera dess 

underhåll är en faktor som har spelat en undanskymd roll bland förklaringarna. 
Klingspors agerande i Sydösterbotten under juli och augusti 1808, när kriget stod 

och vägde, går inte bara att förklara med bristande vilja. Det svenska underhålls
systemet, som det var utformat, klarade inte av att fungera offensivt och under 

snabba förflyttningar. Klingspor kunde inte "trolla med knäna" och få fram för
nödenheter när de inte gick på grund av brister i transportorganisationen. Den 

svenska krigsledningen i Stockholm hade ett stort ansvar för Klingspors problem 

i Sydösterbotten 1808. Genom en större satsning på införsel sjövägen från södra 

Sverige hade man kunnat ge Finska armén det understöd som den hade behövt. 
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Till detta kan läggas att hade den svenska ledningen valt eller förmått att samla 

en större styrka för landstigningen vid Lemo i juni 1808, är det möjligt att Svea

borgs betydelse hade kunnat kompenseras. Den avgörande frågan är om Sverige i 
den strategiska situation som rådde våren och sommaren 1808 hade de resurser 

som krävdes. Landstigningsoperationerna mot Lemo, och de senare i samma 

område under september 1808, blev plottriga försök utan de resurser som hade 

krävts. Ett förslag som fanns hos krigsledningen var att förstärka Klingspors armé 

i norra Finland. Dessa planer hade varit meningslösa om inte underhållet hade 
kunnat organiseras på ett tillfredsställande sätt. Kopplingen mellan underhållet, 
den svenska statens ledning och resurser samt misslyckandet med den utrikespo

litik man förde är uppenbar. Sverige hade 1808-09 skaffat sig för stora militära 

åtaganden. För stora resurser var riktade söderut och västerut mot Norge och 

Danmark. De svenska strategiska dispositionerna och rikets uttömda resurser 

avgjorde på så sätt Klingspors möjligheter i Finland. Landtransporterna och de 
kustnära sjötransporterna från magasinen i de norra delarna av Österbotten eller 
fran Västerbotten var inte tillräckliga för att ge Klingspor det handlingsutrymme 
han behövde. Underhållsproblemen hade kvarstått även om Finsak armén hade 
tillförts ett antal tusen soldater. 

Kunde en förändring av den svenska underhållsorganisationen ha gett Klings
por de resurser han behövde? Det är fel att tro att den svenska armén skulle ha 

kunnat kopiera det ryska underhållssystemet, som byggde på en fundamentalt 

helt annan grund. Avgörande för det svenska systemet var att de svenska solda
terna skulle försörjas in natura från magasin. Det krävde den omständliga orga

nisation som kännetecknade det svenska underhållet. Beroendet av det civila 
samhället, inte minst för transporterna, var uppenbart. Det svenska systemet 

erbjöd inget enkelt sätt att direkt komma åt de lokala resurserna, som man var så 

beroende av. Enda sättet att kompensera ryssarnas förmåga att underhålla en 
större armé på fientligt territorium i de glest befolkade områdena i Finland och 

Västerbotten, hade varit genom införsel från södra Sverige. Några resurser för att 
klara det hade inte den gustavianska regimen, men inte heller den nya efter stats

kuppen 1809. Även om Sveaborg hade varit i svenska händer sommaren 1808 går 

det att ifrågasätta om garnisonen tillsammans med en undsättningsstyrka hade 

kunnat underhållas. De uppenbara problemen att sjövägen understödja Klings
pors armé i Finland under 1808, visar att den svenska underhållsorganisationen 
inte var den uppgiften vuxen. 
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Det går naturligtvis att fråga sig om en kraftfullare person hade kunnat lösa 

underhållsproblemen vid Finska armén. Hade en von Döbeln kunnat leda Fin

ska arméns offensiv framåt under sommaren 1808 trots underhållsproblemen? 
Den frågan går naturligtvis inte att bestämt svara på. Det är trots allt så att 

många av orsakerna till underhållsproblemen var inbyggda i den svenska under

hållsorganisationen, vilken inte kunde förändras över en natt, oavsett vem som 

var befälhavare. 
Denna omvärdering och delvis nya syn på krigföringens problem 1808-09 

grundar sig på de resultat som nåtts när avhandlingens tre huvudsakliga pro

blemområden har undersökts: 

Krigsområdets resurser, krigsplaner 
och underhållsorganisation 

Avgörande för kriget var krigsområdets begränsade lokala resurser. Medvetenhe
ten om krigsområdets tillkortakommanden framgår i den svenska och ryska 

krigsplaneringen. Planer för införsel av förnödenheter gjordes både i Stockholm 
och St Petersburg. Skillnaderna var mycket stora mellan den svenska och ryska 

armén i allmänhet och i synnerhet när det gällde underhållsorganisationen. 
Den ryska armén var på papperet sämre organiserad. Ansvaret för underhållet 

lades i stor utsträckning på de militära cheferna på regementsnivå. Ett stort 

ansvar för sin egen försörjning hade den enskilde ryske soldaten. Inom koklag, 
eller de så kallade artellerna, delades den mat soldaterna gemensamt kom åt lik

som avlöning och krigsbyten. Artellerna var det ryska underhållssystemets bas 

utprovat under mycket lång tid med rötter i det ryska samhället. De ryska solda

terna var dessutom krigsvana och rekryterade på tjugofemåriga kontrakt. Konse

kvensen av detta blev en god förmåga att utstå svåra strapatser och avbrott i 

tillförseln av förnödenheter. 
Det svenska underhållssystemet var ur administrativ synpunkt mer välorgani

serat än det ryska. Vid varje armé eller kår fanns ett generalkrigskommissariat 

med huvudansvar för underhållet, som administrerades centralt från Stockholm 

av ett krigsdepartement. Systemet byggde på att soldaterna skulle få livsmedel 
från armén. Det fanns därför en sämre flexibilitet i det svenska underhållssyste

met. Det handlade om ett centraliserat svenskt system som mötte ett mer decen
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traliserat ryskt system. De svenska och ryska underhållssystemens karaktär skulle 

komma att visa sig avgörande för arméernas förmåga att fungera och i slutändan 

även för hela krigsutgången. Särskilt den ryska arméns organisation och funktion 
är ur ett internationellt perspektiv värd att beakta. 

Den militära underhåUsproblematiken 

Det grundläggande livsmedlet för soldaterna i både den svenska och ryska armén 

var brödet. För den svenska armén visar provianteringsstaterna, och även den 
verkliga utdelningen, att minst 70 procent av soldatens kaloritillskott varje dygn 
kom från spannmålsbaserade livsmedelsvaror, av vilka brödet utgjorde den abso

lut största delen. Brödförsörjningen var med andra ord helt avgörande för den 

svenska armén, men även för den ryska för vilken brödet också hade en särställ-

ning. Pa motsvarande sätt hade höet samma betydelsefulla ställning när det gäller 
hästarnas foder. 

Den svenska och ryska armén praktiserade i grunden ett magasineringssys
tem. Detta framtvingades av de knappa lokala resurserna. Det fanns inte några 

möjligheter att använda den Napoleanska rekvisitionsmetoden. Den principiella 

underhallsmetod som praktiserades 1808-09 * Finland och Västerbotten var med 
andra ord densamma som under 1700-talet och även kom att utnyttjas senare, så 
fort de lokala resurserna inte var tillräckliga. 

Den svenska armén var starkt bunden till sina magasin. I den tidigare forsk
ningen har detta framförallt lyfts fram av Jahnukaijien. Orsaken var inte bara 

behovet av att lagra förnödenheter i förväg, utan i lika stor utsträckning trans
portsystemets tillkortakommanden. Landtransporten^ byggde på böndernas 
förmåga och vilja att ställa upp med hästar och fordon. Systemet var synnerligen 
tungrott. De militära transporterna blev helt beroende av samarbetet med det 
civila samhället, som inte alltid ville eller kunde acceptera alla de krav som ställ

des. Avsaknaden av stående transportförband - en träng - hämmade underhållet. 

De lokala resursernas principiella betydelse har i linje med den tidigare forsk-

ningen kunnat bekraftas i denna avhandling. Däremot pekar undersökningen av 
det svenska underhållet på att beroendet av de lokala resurserna varierade mellan 

olika varor och tjänster. För de flesta varor som har undersökts utgjorde de lokala 

resurserna 80-100 procent (räknat i vikt eller för brödet i antal portioner) av den 

totala tillgången i Finska arméns magasin 1808-09. Ett synnerligen betydelsefullt 

340 



KAPITEL 9 • KRIGETS FÖRUTSÄTTNINGAR UNDER KRIGET 1808-09 

resultat är att den lokala målningen och bakningen var mycket omfattande och 

direkt avgörande. Inte mindre än 81 procent av allt bröd (i portioner räknat) och 

65 procent av allt mjöl (i vikt räknat)maldes på kvarnar inom krigsområdet 1808. 

Under 1809 var andelen ännu större. 
Dessa resultat anger de lokala resursernas andel av de livsmedel som den 

svenska armén hade tillgång till i sina magasin. Det ligger i magasineringssyste

mets natur, vilket är en betydelsefull insikt, att det måste finnas ett överskott på 

förnödenheter för att systemet skall fungera. Inom magasineringssystemet samlas 
livsmedel inom ett förhållandevis stort område och transporteras sedan successivt 

från magasin till magasin och slutligen till förbanden. 

Även om behovet till synes uppfylls av tillgången i magasinen kan brist upp
komma vid arméns förband. Den avgörande faktorn för att systemet skall fung

era är transporterna. Hur mycket når i verkligheten förbanden? Den svenska 

arméns underhåll under kriget i Finland 1808 illusterar tydligt detta förhållande. 
Det fanns ett sammanlagt överskott av bröd i den svenska arméns magasin under 

1808 - bland annat under det tredje kvartalet 1808. Trots detta rådde brist vid 
armén i Sydösterbotten under de avgörande månaderna under sommaren 1808, 
därför att underhållsorganisationen inte lyckades föra fram de mängder som 

krävdes. 
De lokala resurserna användes av den svenska och ryska armén på många 

olika sätt. Att leva av de lokala resurserna betydde lika mycket att utnyttja lokala 

kvarnar och förmå lokalbefolkningen att baka bröd, som att upphandla eller 
skriva ut proviant och foder direkt. Alla förnödenheter oavsett om de kom uti

från eller från närområdet ingick i magasinssystemet. De lokala resurserna skaffa
des fram genom att utnyttja den civila lokalförvaltningen. Intentionen från både 

svenskt och ryskt håll var att betala för uttagen. Kontanter till detta vid den 

svenska armén kom till absolut största delen från krigsdepartementet. När det 
inte var möjligt att betala med kontanter användes rekvisitioner som lokalbefolk
ningen skulle kunna lösa in efter kriget. Upphandlingen kunde vara frivillig, 
men ofta innebar detta att priserna sköt i höjden. Därför erbjöd den svenska 

krigsmakten upphandling till ett förutbestämt pris och om detta inte gav önskat 

resultat skedde utskrivning mot ett ännu lägre pris - ofta markegångspriset. 
En generell bedömning av ett underhållssystem måste ta hänsyn till flera 

olika faktorer. Lindegrens systematisering av underhållsproblematiken i katego
rierna forsörjningskapacitet, kostnader och transporter framstår som i allra högsta 

grad relevant vid en analys av ett underhållssystem. Att endast ge uppmärksam
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het åt en enda aspekt, till exempel transporterna, ger en ofullständig bild. Detta 

förhållande stöds av undersökningen av underhållet i denna avhandling. 

Avhandlingens generella resultat i förhållande till Lindegrens systematisering är 
att pengar hade mindre betydelse lokalt och regionalt än transportproblemen, 

när det gäller den svenska armén. Det betyder inte att kostnaderna och till

gången på kontanter var betydelselös. För upphandlingen var det viktigt att 

kunna betala, men det gick även att genomföra utskrivningar mot kvittenser. På 
nationell nivå går det naturligtvis att hävda att avsakhaden av ekonomiska resur

ser hade avgörande betydelse, men det var inte avsikten att undersöka detta i 
denna avhandlingen. 

Transporterna var underhållets akilleshäl. Det enda alternativet till de svåra 

landtransporterna med bondhästar var sjötransporter. Genom att utnyttja den 

stora lastkapacitet ett fartyg hade, kunde stora mängder proviant direkt föras till 

den svenska armén via de österbottniska hamnarna. Detta misslyckades den 
svenska underhållorganisationen med under kriget i Finland 1808. Den direkta 
införseln utifrån till armén i Sydösterbotten från södra Sverige var alltför liten för 

att kompensera trögheten i magasineringssystemet. Transportproblemen var 
också orsaken till att det blev mycket svårt att underhålla någon större mängd 

soldater i de norra delarna av Västerbotten 1809. Resultatet blev att när den ryska 
offensiven kom i mars 1809 var armén för liten och tvingades kapitulera. 

Även den ryska armén nyttjade sjötransporter för sitt underhåll. Dessa 

inskränktes på grund av det svenska sjöherraväldet i Bottenviken till transporter 
längs Finlands sydkust. I övrigt var ryssarna hänvisad till transportforor genom 
Finland. 

Försörjningen vid den svenska armén byggde på naturatilldelning. Endast tio 
procent av tilldelningen skedde med kontanter — åtminstone under kriget i Fin

land 1808. Kontanter spelade med andra ord en mindre roll inom den svenska 

armén. Graden av beroende av magasinen måste anses vara den avgörande skill
naden mellan den svenska och ryska arméns underhåll. En central fråga är varför 

den ryska armén klarade att underhålla en större armé i Finland än svenskarna? 
Fyra huvudsakliga förklaringar går att lyfta fram. Med soldater som med stöd av 

artellsystemet var vana vid att klara sig själva kunde den ryska armén mycket 

bättre klara av avbrott i tillförseln. Allmogens ersättningskrav efter kriget tyder 
på att ryska soldater i grupper själva direkt skaffade förnödenheter i byarna. Det 
är även fullt möjligt att de handlade med allmogen. Det ryska underhållssyste

met hade en inbyggd flexibilitet som när operationerna utsträcktes till de norra 
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randet. Lynns kritik av van Creveld får därmed stöd. I Clausewitz tanke att befäl

havarens agerande har betydelse ligger frågan om det var den svenska ledningens 

oförmåga att bemästra underhållsproblemen, eller de friktioner som de gav upp

hov till, som var orsaken till nederlaget. 

Det civila samhällets roll som resurs 
i det militära underhållssystemet 

Denna avhandlings studie av den lokala civilförvaltningens, borgerskapets och 

böndernas roll i det militära underhållssystemet blottlägger en rad viktiga förhål
lande som är betydelsefulla för vår förståelse av krigföringens förutsättningar. En 

grundläggande utgångspunkt för undersökningen av det civila samhället var 

uppfattningen att det fanns ett handlingsutrymme för det civila samhällets aktö

rer. Undersökningen besannar i olika avseenden detta. Grundläggande i den 
svenska och ryska arméns förhållande till lokalbefolkningen var behovet av deras 
samarbete för att klara underhållet. Den ryska armén kom visserligen som en 

ockupationsmakt, men med ambitionen att i Finland bli den nya överheten. 

Därför förde man en genomtänkt pacificeringspolitik. Under ockupationen av 
Västerbotten handlade det om att hålla befolkningen lugn och undvika folkres

ningar. 
Avhandlingens resultat pekar på det civila samhällets stora betydelse för 

underhållet och krigföringen. Orsaken var att det svenska och ryska underhållet i 

stor utsträckning byggde på de lokala resurserna. Det gällde för både den svenska 

och ryska armén att bygga upp goda relationer till det civila samhället för att 

kunna utnyttja de lokala resurserna på bästa sätt. En nyckelroll hade den lokala 

civilförvaltningen, som redan i fredstid hade en rad militära uppgifter. Bland 
annat var de civila myndigheterna ansvariga för de militära transporterna. Den 
lokala civilförvaltningen hade de kunskaper om lokalsamhället som var nödvän

diga för att skriva ut förnödenheter och skjutshästar på ett effektivt sätt. Både 

den svenska och ryska armén kom att använda civilförvaltningen. Deras arbete 
under krigsåren kom i stor utsträckning att domineras av landtransporterna i 
vilka deras roll var att skaffa fram hästar och vagnar alternativt slädar. Den lokala 

civilförvaltningen hade dubbla uppgifter. Den skulle både vara en representant 
för statsmakten, men samtidigt företräda lokalbefolkningen. Under kriget kom 
denna ställning att många gånger bli mycket svår för den lokala civilförvalt
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ningen. Konfrontation med arméns företrädare eller allmogen var många gånger 

ofrånkomlig när krigets krav på förnödenheter och tjänster blev för stora. Särskilt 

landshövdingen i Västerbottens län, Pehr Adam Stromberg, konfronterades med 
den svenska arméns företrädare. Situationen i förhållandet till den ryska armén 

var också svår. I Finland valde civilförvaltningen att nästan omgående svära den 

nya överheten trohet. I de norra delarna av Sverige avkrävdes aldrig någon tro

hetsed till den ryske kejsaren, men ockupationen under 1809 satte ändå civilför
valtningen i en svår situation. 

Städerna och borgarna drogs också in i kriget. Vid sidan om leveranser av för
nödenheter kom de bottniska städerna att framförallt spela en betydelsefull roll 
för sjötransporterna. Mer än hälften av sjötransporterna med större fartyg som 

genomfördes under kriget skedde på fartyg från de tolv kuststäderna i Västerbot

tens-, Uleåborgs och Vasa län. När det gällde de helt avgörande sjötransporterna 
från södra Sverige till Finland under 1808 utfördes de i två tredjedelar av fallen 

med fartyg från krigsområdets kuststäder. Särskilt kuststäderna i Sydösterbotten 
hade stora handelsflottor som på detta sätt användes av den svenska armén. Stä
dernas handelsmän utgjorde en exklusiv grupp som under kriget utgjorde mel

lanhänder mellan landsbygden och armén. Det fanns ett litet fåtal borgare som 
handlade mer frekvent med armén och skaffade sig någon form av monopolställ-

ning under kriget. Huruvida dessa kunde sko sig på kriget och dra nytta av det är 

däremot svårt att säga. En av de absolut största entreprenörerna, Eric Forsell i 
Umeå, gick nästan i konkurs på grund av sina utlägg för armén. Dessutom fick 
han sitt bruk i Sävar skövlat i augusti 1809. Ryssarna utnyttjade även städerna till 
leveranser av förnödenheter. Däremot mindre när det gällde sjötransporter, efter

som den svenska flottan hade sjöherraväldet i Östersjön under större delen av 

kriget. Städerna uppvisade en ganska stor självständighet gentemot ryssarna trots 

att borgerskapet på samma sätt som den lokala civilförvaltningens företrädare 

svor den ryska trohetseden. Det fanns trots detta några borgare som obstruerade, 
vilket för vissa fick allvarliga konsekvenser. En av dessa var Abraham Falander i 
Vasa. 

Den stora massan av bönder slutligen försåg arméerna med förnödenheter 
och utförde en rad avgörande tjänster - främst skjuts, målning och bakning. 

Böndernas roll som transportörer är inte minst viktig att förstå. Hela transport
systemet byggde på böndernas förmåga att utföra skjuts med sina hästar och vag
nar alternativt slädar. Ofta kom bönderna att "fastna" vid arméerna och bli en 
del av trossen. Krigets bördor skulle fördelas på bönderna efter deras förmåga. I 
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verkligheten kom de som bodde nära landsvägarna att mer frekvent dras in i 

skjuts och leveranser. Böndernas reaktioner var i det stora hela en anpassning 

efter de rådande förhållandena. Det är ändå bland allmogen som det största mot
ståndet mot den ryska ockupationen visade sig. I vissa delar tog bönderna till och 

med till vapen. I övrigt tog sig böndernas motstånd mot ryssarna, och även mot 

den svenska arméns pålagor, uttryck i obstruktion i olika former. Ryssarna för

sökte på olika sätt vinna bondebefolkningens förtroende bland annat genom att 

utreda de skador som den ryska armén hade varit orsak till i Finland. I Väster

botten förefaller ryssarna ha bedrivit informell handel med lokalbefolkningen 

under sommaren 1809. 
Inledningsvis ställdes frågan: Vilka var förutsättningarna för att underhålla en 

armé och föra krig i de norra delarna av Sverige och Finland 1808-09? Denna 

avhandling har visat att de svåra yttre omständigheterna i de norra delarna av 

Sverige och Finland tillsammans med den svenska och ryska arméns underhålls
organisation och slutligen förmågan att samverka med det lokala civila samhället, 

var avgörande faktorer. Det lokala civila samhällets betydelse för en armés under
håll måste tas i beaktande när ett krigs förutsättningar under den förindustriella 

perioden skall analyseras. 
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Summary in English 

The Preconditions of the War -
Logistics and Civilian Society in Northern Finland and 

Sweden in the Finnish War 1808-1809 

THE FINNISH WAR 1808-1809 STARTED in February 1808 by a Russian attack on 
Finland and ended by the peace treaty of Fredrikshamn in September 1809. The 
peace meant the dissolution of the six-hundred-year old Swedish-Finnish realm. 

International politics was the external cause that decided the fate of Finland. 

Sweden, at the time allied with Britain, stood alone against France which was at 

the height of its power in 1808. The treaty of Tilsit concluded in July 1808 bet-
ween Emperor Napoleon and Czar Alexander I gave the Russian Emperor a free 
hand to act in the Balde theatre of war. The intention was to force Sweden into 
the anti-British coalition and to join the trade blockade against Britain. 

Very soon after the outbreak of hostilities between Sweden and Russia Swe

den was faced with a two-front war when Denmark declared war on Sweden in 

March 1808. When Russian forces broke into Finland the Swedish Army retrea-

ted northwards in Finland in accordance with its war pian, leaving only garrisons 
to secure the forts of Svartholm and Sveaborg. The Swedish tactical concept was 
to force Russian forces out of Finland by simultaneously attacking from the 

north at the same time as an invading army was to invade the south coast of Fin-

land supported by the fort of Sveaborg and the Swedish archipelago fleet. At the 

beginning of May 1808 this pian carne to nothing when the fort of Sveaborg 
capitulated together with units of the archipelago fleet and elements of the main 
army in Finland. 
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The Swedish army in Finland, the ranks of which were made up by Finns, 

did in fact succeed in pressing the Russian forces southwards during spring and 

summer in 1808, but by the end of August the same year the Swedish Army was 
forced to retreat northwards, again. An invasion by Swedish forces in July 1808 in 

the Turku area, followed by two låter attempts in the same area in September the 

same year, did not either constitute a threat to the Russian forces in Finland. The 

last serious attempt at halting the Russian advance was made at Oravais on 14 

September 1808. The outcome of the bloody battle was a Russian victory. Fin

lands fate was now sealed. 
The Swedish Army retreated northwards and reached the Tornio area at the 

end of November and the beginning of December 1808. This retreat did not 
mean that the war was concluded. A truce between the opposing forces existed 

between the end of November and March 1809 when Russian forces regained 

their operations. The remains of the Swedish Army in Finland capitulated on 25 

March 1809 in Kalix and the county of Västerbotten was gradually occupied by 

Russian forces during the spring and summer of 1809. In August 1809 a Swedish 
expeditionary force was landed by sea in the back of Russian forces deployed in 

the Umeå area. In the battle of Sävar on 19 August 1809 the Russians managed to 

escape the threatening Swedish encirclement. In September 1809 a peace treaty 
was signed in Fredrikshamn, Finland. In the treaty it was agreed that all land to 

the east of the Tornio river and the Muonio river was to be ceded to Russia. To 
Sweden this treaty meant the loss of roughly one third of its former territory and 

population. 
This thesis deals with the preconditions for the supply of an army and war-

fare in the northern parts of Finland and Sweden in the period 1808 — 1809. The 
logistical problems and the role of locai civilian society within the military 

supply system are the focus of attention. The thesis aims at posing new questions 

as well as supplying a new perspective on the nature of warfare at this period of 
rime. A modified picture of the Finnish War of 1808-1809 will also be presented. 

Three areas of problems are addressed: 
1) The resources in the war zone, war plans and supply Organization; 2) The logis

tical problems; 3) The role of civilian society as a resource within the military supply 

system. Both the Swedish Army and the Russian Army are examined. Geographi-

cally the scope of the thesis is restricted to three counties in northern Sweden 
and Finland, namely Västerbotten in Sweden, Oulu and Vaasa in Finland. Tradi-
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tionally the concept of supply is restricted to signify how an army is fed and 

moved. However the concept may be extended to comprise anything that ena-

bles an army to wage war, which in turn will include resupply of ammunition, 
medicai care, and how provisions are brought to the forces. 

Previous research into the Finnish War of 1808-1809 has mainly been focused 

on aspects of international as well as domestic politics. Simple and fairly basic 
issues pertaining to how it was possible to supply thousands of Swedish, Finnish, 

and Russian troops have largely been neglected, a fact not uniquely pertaining to 
the treatment of the Finnish War. In general, supply and its attendant problems 
have not been given the attention they merit as objects of research. 

The military theorist Carl von Clausewitz has termed all factors due to coin-
cidence as "frictions". Frictions of war also have a bearing on the supply service, 

therefore supply is undeniably an element of key importance in warfare. The 

Israelian military historian Martin van Creveld considers supply a key factor in 

warfare. In particular he accords locai resources a decisive significance in the pre-
industrial era. According to van Creveld as much as 90 per cent of all commodi-
ties of an army, measured in weight, were procured within the theatre of war. His 
ideas have met with criticism. His most ardent critic John A Lynn is of the opi

nion that money and external supply of food stuflFs have played a greater role 
than what van Creveld claims. Lynn also points out that van Creveld s concept 

"living off the country" is neither sufficiently stringent nor precise. Living off 
locai resources may imply a whole range of expedients to procure or obtain food 
from locai sources. According to Jan Lindegren the problem of supply may be 

examined from three points of view: 1. supply capability: what and how much is 

needed to feed soldiers and horses; 2. costs: how much does the supply cost and 

how is money for it made available; 3. transport capacity. how is supply brought 
up to the forces. Depending on how various researchers define the research pro

blems, difFerent results will be achieved. This applies particularly to the principle 
issue as to how important locai resources were in comparison with external ones. 

Anyone who attachés great importance to locai resources in the context of 

supply in warfare is bound to consider civilian society or communities, as having 

a key role on a locai as well as on a regional scale. Any study of a military supply 
system based on locai resources will consequently enteil a study of how the regio

nal and the locai communities were capable of rendering required resources and 
services and to what degree they were involved in the warfare. Civilian society in 

the role of supplier to the military could fulfill its duties either actively or passi-
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vely. Often the needs and requirements of an army were irreconcilable with what 

was desired and possible within civilian society. The way civilian society reacted 

as well as its capabilities could constitute a serious problem to an army since 
these factors restricted the armys feeding and transport capabilities. Co-opera-

tion was therefore essential, if the welfare of men and horses were to be sustai-

ned. The relations between an army and civilian society were thus of very great 
importance and they do merit attention since they constitute a key element in 

the understanding of supply as a decisive factor in warfare. 

The first research problem of the thesis — resources in the war zone, war plans 

and supply Organization - demonstrates to what degree the area to become a war 

zone in 1808 was incapable of supplying the Swedish Army as well as the Russian 

over a longer period of time. The northern parts of Sweden and Finland were too 

sparsely populated and the level of agricultural produce was too low for them to 
be able to offer any army a sufficient supply of food. Poor roads also added to the 

problem. The area where the war was to be fought was remote and vast träets of 

land lacked a road net adequate to the amount of transportation required for the 
supplies of the two armies. This problem was not unknown on either side and it 

had also been given due consideration in the war planning on both sides. The 

two adversaries reckoned with external access to supplies in case of war. At an 

initial stage while the sea was still ice-bound the supply intended for the Swedish 

forces was according to plans to be effected by access to locai sources. The Russi-

ans counted on getting supply from the St Petersburg area by means of horse 

drawn transport. 
There were important differences between the Swedish and the Russian 

supply arrangements. It is noteworthy that the Russian Army was made up by 
mercenaries who were used to hardship and were well versed in the art of fending 

for themselves as far as scrounging for food was concerned. This circumstance 

lent additional tactical flexibility to the Russian Army since it enabled the Russi-
ans to afford greater tactical risks, in as much as they could deploy farther away 
from the sources of supply. The Russians were also better adapted to sustaining 

breaks in the supply chain than the Swedish Army was. This ability compensated 
for a deficient supply Organization on army and divisionai levels. The lowest 
level of catering in the Russian Army was the artel, which was in effect a brewing 
party consisting of a small group of soldiers. In theory the Swedish Army posses-
sed a more sophisticated supply Organization. A Comissionary General was in 

overall charge of transportation and supply. From the view point of war planning 
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this was definitely an advantage, but, on the other hand, the Swedish soldiers 

were less used to fending for themselves in the field when supply stopped short 
with attendant consequences. Provisions supplied from store houses were thus of 
more importance to the Swedish Army than they were to the Russian Army. 

Transport during this campaign in the Russian as well as in the Swedish Army 

was based on farmers who by law were under obligation to provide transport by 
horse and cart, an arrangement termed skjuts in Swedish. There was no such 

thing as organic transport in either army. The skjuts was administered and con

trolied by civilian locai authorities. Both armies were thus dependent on this 
locai governmental body. 

Initially, in 1808, the Russian war aims were limited to seizing southern Fin-

land, which, as it was hoped in Russia, would force Sweden to relinquish its ties 

with Britain. From a logistic point of view this limited war aim was a realistic 
one since supply was obtainable from the St Petersburg area. The more ambi-

tious pian developed after the Russian military successes in March 1808, aimed at 

the conquest of all Finland. However, it was fraught with logistical risks. The 
Swedish war plan was based on the resilience of the fort Sveaborg that was to be 
held at all costs while the Swedish Army retreated northwards to the area of Ost-

robothnia. As soon as the ice-bound sea thawed communications on keel with 

Sweden were to be resumed and an offensive was planned to be launched where 
Sveaborg would be the supporting element. 

The investigation into the second research problem - the logisticalproblems in 
Finland in 1808 and in Västerbotten in 1809 - shows that the Swedish supply sys

tem was heavily dependent on stored supplies. To a very large extent provisions 

intended for Storage were purchased or commandeered from locai sources. The 
army leant heavily on the locai government bodies in this respect. The store hou

ses were the main source of supply for the army. Playment in money played a 

minor role in the feeding of the individuai soldier. Of all supplies stored and 
kept available in army store houses during various periods of time in this war 

locally purchased commodities constituted the major part. One exception was 

salted fish which was obtained from external supply sources. All resupply into 
the war zone was dependent on shipping over the sea from southern Sweden. 

Major amounts of provisions reached the Swedish Army during the ice-free 

period from May to October. The most important artide of food stuff was 
bread. Four fifths of all bread available to the Swedish Army was produced or 

purchased locally. About one half of it was baked by the locai civilian population 
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who were supplied with flour by the army. Almost the entire amount of flour 

needed for this was ground in locai milis. This is an indication of the importance 

of the civilian community in bread production. Hay for the army s horses could 
not be transported over long distances due to its bulky nature and had thus to be 

obtained locally. 
At times the Swedish Army was desperately short of provisions, despite there 

being no proof of shortage on a total scale The explanation for this state of afifairs 

lies in the fact that the transport Organization was the Achilles' heel of the war. 

Periodically it was very diffìcult to supply the army, even if there were sufficient 
supplies in the store houses. The Swedish Army lacked an adequate transport 
Organization. All transportation over land was dependent on farmers with their 

horses and carts, which was a very unwieldy system. Difficulties in bringing up 

provisions, despite attempts at shipping them on keel when the sea was no 

longer ice-bound, made the Swedish Army heavily dependent on store houses for 

its supply. It became a tactical necessity to always be deployed within a logisti-

cally reachable ränge to the store houses. This necessity became a tactical hin-
drance to the operative capability of the Swedish Army. Supply problems do 
therefore have a direct bearing on warfare. Despite a certain amount of tactical 

superiority in the summer of 1808 the Swedish Army failed in achieving any 

major success. This can be explained by the lack of sufficient supply, not least 
bread. The locai resources were insuflficient and the Swedish High Command 

did not realize how important shipping was when it carne to supplying the army 
in Finland from Sweden. The shipping started too late and was not extensive 

enough to enable the Swedish Army to continue its offensive. Supply from Swe

den was too little and too late. 
The Russian supply system was based on a system of store houses as well. It 

was, however, more flexible than the Swedish. When supply stopped Coming the 
Russians were far better at coping with the lack of external supply than were the 
Swedes, despite the fact that both sid es were equally dependent on road trans

port. Less dependency on locai Storage afforded the Russians better mobility. A 

likely reason for this advantage is the fact that the Russian baggage train carried a 
greater amount of supplies that did the Swedish and that the Russian soldier pos-

sessed a better developed capacity for fending for himself. The Organization in 

ar t eis i brewing parties comprising a group of soldiers, proved its worth when 
supply from the outside failed. The Russian ability to manage through the sum
mer of 1809 in northern Sweden can only be explained by the expediency of a 
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self-supplying Russian soldier. One way was trading with the locai population, 

another was theft. The more decentralized Russian supply system proved to be 
superior to the centrally controlied Swedish one. Within the Russian Army cash 

played a greater role than it did in the Swedish Army, Russian soldiers received a 
greater share of their remuneration in the form of money in cash since the 

amount of food distributed to them was less than in the Swedish Army. What 

food they received had to be supplemented by means of locai purchase. In order 
to obtain locai resources the Russians utilized the locai administration who was 

left alone in peace to perform its duties. It is worth no ting that the Russian Army 
observed a strict discipline in the occupied areas. Looting did not occur with few 

exceptions, like the looting of Vaasa in June 1808. This restraint on the part of 

the Russian Army was largely due to a realization that looting per se was counter-
productive to the Russian war aims. The Russians were also keen on gaining the 

confidence of the locai population. Supply of provisions would be endangered by 

any kind of uprising amidst the locals. This strict discipline was also part of a 

heart-and-mind winning policy the ultimate aim of which was to incorporate 
Finland with the Russian Empire. 

The investigation of the third research problem - civilian society and the mili-

tary supply system - demonstrates the great significance of civilian society for 

supply in war. Since both the Swedish and the Russian system of supply depen-
ded on locai resources it was of great importance for both to have good relations 
to the civilian communities. Locai civilian administration, or locai government, 
had a key role in this context. Even in peace rime the locai government was 
entrusted with military tasks such as transportation. Through the locai govern

ment provisions and horses could be efficiently requisitioned. Both armies made 

use of the locai government bodies. Düring the war the latter were assigned the 

task of ordering farmers with horse and cart, alternätively sledge, to carry out 

transportation for the army, i.e. skjuts. The locai governments owned allegiance 

to their own community and to the Crown. This often led to clashes of interest 
as to whose interest the locai government was supposed to represent. Confronta-

tions with the army or the locai farmers were inevitable when demands on deli
very of provisions and rendering of services increased. Relations to the Russian 

Army were also delicate. In Finland the locai administration almost immediately 
swore allegiance to their new sovereign. In northern Sweden no such demands 
were ever made, but the locai authorities nevertheless had their fair share of con-
frontations with the Russians. 
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The towns and their burghers were also affected by the war. The Bothnian 

towns had an important role in supplying provisions and shipping. More than 
half of the shipping during the war by large vessels took place from twelve coastal 
towns in Västerbotten, Oulu and Vaasa. The cruciai shipping from southern 

Sweden to Finland in 1808 was undertaken in two thirds of the cases by vessels 

whose home port lay within the war zone. The coastal towns in Ostrobothnia 

had large fleets of merchant vessels that were used on behalf of the Swedish 

Army. The merchants of these town constituted an important group acting as 

middle men between the hinterland and the Swedish Army. A minor group of 
burghers traded more frequently with the army and obtained a monopoly of 

sorts during the war. It is, however, difficult to claim that they enriched themsel-
ves, or profited from the war. The Russians also used the towns as sources of 

commodities, but less so for shipping on keel. The towns demonstrated a fairly 

great amount of independency vis-à-vis the Russians, despite the fact that they 

had sworn allegiance to the Russian emperor like the rest of civilian administra

tion in Finland. Some burghers were recalcitrant and had to pay dearly for their 

obstruction. 
The farmers were the ones who effectuated transportation of supplies and 

other services such as providing skjuts, grinding and baking of bread. The role of 

the farmers becomes an instrumental one in the understanding of how signifi-

cant transportation was. The entire system of transportation rested on the capa-
bility of the farmers to carry out road transport by means of their own horses and 
carts, alternatively sledges. It was not rare that farmers got caught up in the mili-

tary organizations and became informal members of the army train. The bürden 

of war landed on their shoulders as well. Farmers living close to the roads were 

the ones most prone to be assigned transport tasks. The group of farmers as a 

whole adapted themselves to the locai circumstances. However, it was among the 
rural population that the fiercest opposition to Russian occupation took place. 
Armed uprisings occurred in some areas. Otherwise the reaction to Russian as 

well as Swedish demands was obstruction in various forms. The Russians made 

great efforts to win the hearts and minds of the locai communities by for 
instance launching investigations into the amount of damage Russian troops had 

caused in Finland. In Västerbotten, in Sweden, there existed some kind of tra

ding between Russian soldiers and the locai population during the summer of 

1809. 
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The most significant findings of this thesis are that the preconditions for 

supply during the Finnish War 1808-1809 are to a large extent equal to the ability 
and the will of the locai population to offer provisions and render services. It can 
also be shown that supply was instrumental in the warfare during certain criticai 

periods, especially in the summer of 1808. The difference between the Russian 

and the Swedish supply systems is to a large extent indicative of the outcome of 

the war. The Russian decentralized supply system proved more flexible than the 

Swedish did, despite an apparently superior Organization of the latter. Additio-

nally, it is an important realization that supply as a key factor in warfare is not 
made up of just delivery of food stuff and forage but also comprises vital func-
tions like grinding of flour and baking of bread. From a European perspective 

the issue of supply proves to be a difficult one in Finland as well as in other 

peripheral states, e.g. Spain. When the locai resources are sparse a supply system 
based on Storage is required on the one hand and systematic co-operation with 

the locai population on the other. The failure of the French in Spain was parti-
ally due to insufficient realization that relations to the locai population is of 
essential importance. In Finland the Russian Army did realize precisely that in 
the war of 1808-1809. 

Translated by Jörgen Svensson 
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Sodan ehdoista — 
Armeijan huolto-ongelma ja siviiliväestö pohjois-Ruotsissa 

ja Suomessa Suomen sodan 1808-09 aikaan 

SUOMEN SOTA 1808-09 ALKOI helmikuussa 1808 venäläisten hyökkäyksestä Suo-

meen ja loppui Haminan rauhaan syyskuussa 1809. Rauhanteon myötä vanha 
monisatavuotinen Ruotsi-Suomen valtio särjettiin. Se oli suurpolitiikkaa, joka 

ulkonaisesti ratkaisi Suomen kohtalon. Ruotsi seisoi yksin Englannin kanssa 
Napoleonia vastaan, joka oli mahtinsa huipulla v. 1808. Tilsitin sopimus, joka 

solmittiin heinäkuussa 1807 Napoleonin ja Aleksanteri I:n välillä, merkitsi, että 

Venäjän keisari sai täydet valtuudet toimia Itämeren alueella. Ruotsi piti pakottaa 

liittoutumaan Englantia vastaan ja hyväksymään Britannian kauppasaarto. 
Ruotsi joutui heti sodan puhjettua sotaan kahdella rintamalla, kun tanskalai-

set julistivat sodan maaliskuussa 1808 Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Ruotsin 
sotaväki perääntyi etukäteen sovitun sotasuunnitelman mukaisesti pohjoiseen 

sen jälkeen, kun Venäjä oli tehnyt hyökkäyksen Suomeen. Etelään jätettiin 

varuskunnat vain Svartholman ja Viaporin linnakkeisiin. Kevään aikana oli aiko-

mus pakottaa venäläiset lähtemään Suomesta tekemällä hyökkäys pohjoisesta 
käsin sekä samanaikainen maihinnousu maan etelärannikolla Viaporin ja saaris-

tolaivaston tukemana. Tämä perussotasuunnitelma kaatui samalla hetkellä, kun 

Viapori antautui yhdessä saaristolaivaston pääosan ja osittain kenttäarmeijan 

kanssa toukokuun alussa 1808. 
Suomen armeijan onnistui tosin keväällä ja kesällä 1808 pakottaa venäläiset 

takaisin etelämmäksi, mutta elokuun lopulla armeija oli auttamattomasti taas 
perääntymässä pohjoiseen. Maihinnousu, joka tehtii Turun seudulla kesäkuussa, 
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sekä kaksi myöhempää yritystä samalla alueella syyskuussa, eivät myöskään 

uhanneet Suomen venäläistä miehitystä. Viimeinen todellinen yritys pysäyttää 
venäläiset tapahtui verisessä taistelussa Oravaisissa 14. syyskuuta 1808. Tämän jäl-
keen Suomen kohtalo oli sinetöity lopullisesti. 

Ruotsin armeija pääsi perille Tornion seudulle marraskuun lopulla ja joulu-
kuun alussa 1808. 

Sota ei siis loppunut. Hetkellisen aselevon jälkeen, joka kesti marraskuun 

1808 lopusta maaliskuuhun 1809, venäläiset jatkoivat sotatoimiaan. Kalixissa 
loput Suomen armeijasta antautui 25. maaliskuuta 1809 ja Västerbotten miehitet-
tün tämän jälkeen vähitellen kevään ja kesän 1809 aikana. Elokuussa ruotsalaisen 

armeijan retkikunta nousi maihin Uumajan seudulla olevan venäläisen armeijan 
selustaan. Venäläiset pääsivät uhkaavasta piirityksestä voittamalla tämän maihin-

nousujoukon Sävarissa 19. elokuuta. Haminan rauha syyskuussa 1809 merkitsi 

sitä, että kaikki maa Tornion ja Muonion joista itään luovutettiin Venäjälle. 
Ruotsi hävisi kolmanneksen maaperästään ja asukkaistaan. 

Tämä väitöskirja tutkii armeijan edellytyksiä huoltaa ja käydä sotaa Suomen 
ja Ruotsin pohjoisosissa vuosina 1808-09. Keskipisteenä ovat huolto-ongelmat ja 
siviiliväestön rooli sotaväen huoltojärjestelmässä. Väitöskirja asettaa uusia kysy-

myksiä ja keskittyy uuteen näkökulmaan, joka antaa uutta tietoa sodasta tällä 
historian jaksolla. Se esittelee myös uutta näkemystä Suomen sodasta 1808-09. 

Väitöskirjassa käsitellään kolmea ongelma-aluetta: i) sota-alueen resurssit, sota-

suunnitelmat ja huolto-organisaatio, 2) sotilaallinen huoltoproblematiikka ja 3) 
siviiliväestön rooli resurssina sotilaallisessa huoltojärjestelmässä. Sekä ruotsalainen 

että venäläinen armeija ovat tarkastelun kohteena. Maantieteellisesti väitöskirjan 

tutkimus rajataan kolmeen lääniin Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa - Västerbot-

teniin sekä Oulun ja Vaasan lääneihin. Huolto tarkoittaa perinteisesti samaa 

kuin armeijan ruokkimisen ja siirtämisen taito. Huoltokäsite voidaan laajentaa 
oikeastaan käsittämään kaiken, mikä malidollistaa armeijan sodankäynnin: 

ammusten ja miehistön toimittaminen, sairaanhoito, tarvikkeet, varusteet ja niin 
edelleen. Tässä väitöskirjassa huomioidaan erityisesti armeijan muonan- ja 
rehunsaanti sekä kuljetukset. 

Aiempi tutkimus Suomen sodasta 1808—09 on suurilta osin keskittynyt suur-
poliittisiin ja sisäpoliittisiin näkökulmiin. Yksinkertaiset peruskysymykset siitä, 

kuinka oli mahdollista huoltaa tuhansia ruotsalaisia, suomalaisia ja venäläisiä 
sotilaita, on joutunut syrjään tärkeämpien asioiden takia. Tämä ei ole poikkeavaa 
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Suomen sodan tutkimuksessa. Yleisesti ottaen huolto-ongelmaa ei ole huomioitu 

niin kuin kuuluisi. 

Sotateoreetikko Carl von Clausewitz nimittää kaikkia sodassa syntyviä tila-
päisiä ongelmia "kitkoiksi". Monet näistä sodan kitkoista liittyvät huoltoon. 

Huollolle voidaan siten antaa merkittävä rooli sodankäynnissä. Israelilainen sota-

historian tutkija Martin van Creveld on sitä mieltä, että huolto ratkaisee ja mää-

rää sodankäynnin. Hän antaa paikallisille resursseille ratkaisevan merkityksen 

varsinkin esiteollisena aikana. Hänen mielestään jopa 90 prosenttia siitä mitä 

armeija tarvitsi, tuotettiin sota-alueen sisällä. Van Creveldin teesit ovat saaneet 
kritiikkiä monelta taholta. Pahimman kriitikon John A. Lynnin mielestä muo-
nan ja rahan tuonti ulkopuolelta on ollut tärkeämpää kuin mitä van Creveld 

haluaa myöntää. Sitä paitsi van Creveld käyttää hänen mielestään käsitettä 

"living off the country" aivan liian yleisesti ja epätarkasti. Paikallisten resurssien 

käyttäminen voi käsittää monia eri tapoja hankkia resurssit paikan päällä. Jan 

Lindegrenin mielestä huolto-ongelma voidaan jakaa kolmeen ongelma-aluee-

seen: 1) elatuskapasiteetti: mitä ja kuinka paljon tarvitaan elättämään sotilaat ja 
hevoset, 2) kustannukset; mitä huolto maksaa ja kuinka varat hankitaan ja 3) kul-

jetuskapasiteetti\ kuinka tarvikkeet kuljetetaan. Siitä riippuen, kuinka tutkija 

määrittelee ongelmat, saadaan erilaisia tuloksia. Tämä koskee varsinkin periaat-

teellista kysymystä paikallisten resurssien merkityksestä suhteessa siihen, mitä 
voidaan tuoda ulkoa. 

Se joka antaa paikallisille resursseille suuren merkityksen huollossa ja sodan
käynnissä, antaa samalla keskeisen roolin sekä paikalliselle että seudulliselle sivii-

liväestölle. Paikallisiin voimavaroihin perustuvan huoltojärjestelmän tutkiminen 

antaa sen loogisen johtopäätöksen, että näistä resursseista vastaava alueellinen ja 

paikallinen siviiliväestö, otettiin sotaväen käyttöön. Siviiliväestö pystyi resurssi-

roolissaan toimimaan kahdella tavalla: passiivisesti tai aktiivisesti. Armeijan tarve 
kävi harvoin yksiin siviiliväestön mahdollisuuksien ja resurssien tuottamishalun 
kanssa. Siviilien reaktioista ja kyvyistä tuli usein suuri ongelma armeijan mahdol-
lisuuksille elättää ja kuljettaa itsensä samalla kun yhteistyö oli ratkaisevaa sotilai-

den ja hevosten henkiinjäämiselle. Armeijan ja siviiliväestön välisen suhteen 
ymmärtäminen on tärkeä osa huolto-ongelmien ymmärtämistä, ja se on siksi 

huomioitava. 
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Väitöskirjan ensimmäisen ongelma-alueen tutkimus — sota-alueen resurssit, 

sotasuunnitelmat ja huolto-organisaatio — juuri ennen sodan syttymistä v. 1808 

näyttää, että se alue josta tuli sota-alue 1808—09, e* voinut varustaa ruotsalaista ja 
venäläistä armeijaa pidemmäksi ajaksi. Ruotsin ja Suomen pohjoisosat olivat 
aivan liian harvaan asuttuja, eikä maanviljely tuottanut tarpeeksi ylijäämää tarjo-

takseen armeijalle suurempia määriä tarvikkeita. Yhteydet olivat toinen ongelma. 

Avarilla ja etäisillä alueilla, joilla sota käytiin, tieyhteydet eivät vastanneet tulevia 
vaatimuksia. Tästä asiasta oltiin tietoisia ja tämä hupmioitiin sekä ruotsalaisella 

että venäläisellä puolella, kun strategioita tehtiin ennen sotaa. Sekä ruotsalainen 
että venäläinen sotajohto ymmärsi, että varusteiden tuonti sota-alueelle tulisi ole-

maan välttämätöntä. Ruotsalainen huolto tulisi käyttämään paikallisia resursseja 

ensin, ennenkuin meriyhteydet Ruotsiin aukeisivat jäiden lähdön myötä. Venä-
läiset suunnittelivat tuontia Pietarin alueelta hevoskuormilla. 

Venäläiset ja ruotsalaiset armeijat ja huolto-organisaatiot erosivat toisistaan 
muutamissa tärkeissä kohdissa. Ensinnäkin venäläinen armeija oli ammattiar-

meija, jossa oli vaikeuksiin ja itse omien tarvikkeidensa hankkimiseen tottuneita 
sotilaita. Tämä antoi venäläiselle huolto-organisaatiolle joustavuutta, mikä myös 

on voinut mahdollistaa suuremman riskinoton huoltoa suunniteltaessa. Venäläi

sellä armeijalla oli paremmat valmiudet selvitä tarviketuonnin katkoksista ja 

kompensoida vähemmän kehittynyttä organisaatiotaan armeija- ja divisioonata-

solla. Perustana olivat venäläiset artellit, muonitusjoukot, joissa suuri osa ruoka-
huollosta tapahtui. Ruotsin armeijalla oli paperilla paljon parempi huolto-
organisaatio. Kenraalisotakomissariaatilla oli kokonaisvastuu muonituksesta ja 

kuljetuksista, mikä oli hyödyksi suunnittelunäkökulmasta. Sitä vastoin ruotsalai

set sotilaat eivät olleet yhtä tottuneita kenttäoloihiri ja vaikeuksiin, jotka heitä 
odottivat. He olivat riippuvaisia makasiinien jakelusta. 

Kuljetukset perustuivat talonpoikien kyyteihin, koska erillisiä kuljetusresurs-
seja ei ollut sen enempää ruotsalaisessa kuin venäläisessäkään armeijassa. Paikalli-
nen siviilihallinto, josta sekä ruotsalainen että venäläinen armeija tulivat 
riippuvaisiksi, ohjasi ja järjesti kyyditykset. 

Venäläisten sotatavoitteet vuonna 1808 olivat aluksi rajoitetut. Suomen etelä-
osien valtaaminen ja onnistuminen poliittisessa tavoitteessa pakottaa Ruotsi jät-

tämään Englannin kanssa solmittu allianssi, oli huoltonäkökulmasta katsoen 
realistista - kiitos Pietarin läheisyyden - mutta samasta näkökulmasta katsoen oli 
uhkarohkeaa lähteä valloittamaan koko Suomea ensimmäisten voittojen jälkeen 
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maaliskuussa 1808. Ruotsalaisten puolustussuunnitelma oli, että Viapori etelässä 

pitäisi pintansa ja että kenttäarmeija perääntyisi Pohjanmaan pohjoisosiin. Tar-
koitus oli jäiden lähdön ja meriyhteyksien avaamisen jälkeen suorittaa vastaisku, 

jossa Viapori etelässä toimisi sillanpäänä. 
Tutkimus muista ongelma-alueista Suomessa 1808 ja Västerbottenissa 1809 -

sotilaallinen huolto-ongelma - osoittaa, että ruotsalainen huoltojärjestelmä perus-

tui tarvikkeiden varastoimiseen makasiineihin. Suureksi osaksi tavarat hankittiin 

makasiineihin ostamalla tai määrämällä paikalliset asukkaat toimittamaan ne. 
Tässä työssä armeija käytti hyväkseen paikallista siviilihallintoa. Armeija huollet-
tiin siten enimmäkseen makasiineista. Käteinen raha oli siis vain pieni osa yksit-

täisen sotilaan elatusta. Siitä määrästä tavaraa, joka oli saatavilla Ruotsin 
armeijan makasiineissa sodan eri vaiheissa, oli suurin osa ostettu tai valmistettu 

sota-alueen sisällä. Yksi poikkeus oli suolakala, joka enimmäkseen tuotiin ulkoa. 
Sota-alueelle tuonti oli riippuvaista merikuljetuksista Ruotsin eteläosista. Suu-

rempia määriä muonaa tuli armeijaan touko- kesäkuun välisenä aikana, kun 

merikuljetukset olivat mahdollisia. Tärkein yksittäinen elintarvike oli leipä. 
Neljä viidesosaa Ruotsin armeijan leivästä leivottiin tai ostettiin lähiympäristöstä. 
Paikkakuntalaiset leipoivat puolet kaikesta leivästä saatuaan jauhoja. Tähän voi-

daan lisätä, että suurin osa kaikista jauhoista jauhettiin paikallisissa myllyissä. 

Tämä osoittaa paikallisen yhteisön tärkeyden leivän valmistuksessa. Armeijan 
hevosille ei voitu tuoda heinää pitkien matkojen takaa, koska se oli aivan liian 

tilaavievää. Kaikki heinä oli siksi otettava lähialueelta._ 
Ruotsin armeija kärsi silloin tällöin sodan aikana kovasta tarvikepulasta. Näin 

oli, vaikka ei voida todistaa mitään vajausta makasiineissa suhteessa armeijan tar-

peeseen. Syyn täytyy siis löytyä kuljetusorganisaatiosta. Kuljetukset olivat sodan 
todellinen Akilleen kantapää. Vaikka makasiineista löytyi varoja, oli armeijaa 

ajoittain vaikea huoltaa. Armeijassa ei ollut tyydyttävää kuljetusorganisaatiota. 
Maakuljetukset hoidettiin tilallisten hevosilla ja ajoneuvoilla, mikä oli kovin 
hankala järjestelmä. Vaikeudet saada tarvikkeita perille, vaikka merikuljetuksia 
käytettiin heti kun jäät olivat lähteneet, johtivat siihen että armeija oli vahvasti 

riippuvainen makasiineista. Tarve pysyä koko ajan makasiinien läheisyydessä 

haittasi ruotsalaisen armeijan operaatioita. Huolto-ongelmat ovat suoraan yhdis-
tettävissä sodankäyntiin. Ruotsin armeijan kyvyttömyys saavuttaa suurempaa 

menestystä kesällä 1808 otollisista tilanteista huolimatta johtui suurilta osin tar-
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vikkeiden — etenkin leivän — puutteesta. Paikalliset resurssit olivat riittämättömät 
ja ruotsalainen sotajohto Tukholmassa ei tajunnut merikuljetusten tärkeyttä. 

Merikuljetukset pääsivät käyntiin liian myöhään ja olivat riittämättömät antaak-
seen ruotsalaiselle armeijalle mahdollisuudet jatkaa hyökkäystä. 

Myös Venäjän huolto varastoi tarvikkeita makasiineihin, mutta venäläinen 

järjestelmä oli joustavampi kuin ruotsalainen. Kun tuonti katkesi, Venäjän 

armeija pärjäsi paremmin kuin ruotsalainen. Näin oli, vaikka venäläiset käyttivät 
samaa maakuljetusjärjestelmää kuin ruotsalaiset. Koska venäläiset eivät olleet 

yhtä sidottuja makasiineihin, he pystyivät suorittamaan nopeampia siirtoja. Syy 
tähän etuun on todennäköisesti osittain se, että Venäjän armeija kuljetti muka-

naan enemmän muonaa kuormastossaan, osittain venäläisen sotilaan suurempi 
harjaannus selvitä itse muonituksestaan. Artellit eli keittojoukot toimivat tukena, 

kun tarvikkeita joskus jäi tulematta. Venäläisten selviytyminen kesällä 1809 poh-

jois- Suomessa voidaan selittää vain sillä, että venäläiset sotilaat hankkivat ruokaa 

itse. Yksi tapa oli tehdä kauppaa paikallisten asukkaiden kanssa ja toinen tapa oli 
ryöstää sitä. Hajautettu venäläinen järjestelmä osoittautui ruotsalaisten keskite-
tympää huolto-organisaatiota ylivoimaisesti paremmäksi. Venäläisessä armeijassa 
käteiset varat saivat suuremman merkityksen kuin ruotsalaisessa armeijassa. 
Venäläiset sotilaat saivat useammin palkkansa rahana. Muonaa jaettiin vähem-

män ja sitä oli täydennettävä ostoksilla. Paikalliset resurssit käytettiin hyväksi 
ruotsalaisen paikallishallinnon kautta, jonka annettiin pitää asemansa ja tehtä-

vänsä. On paikallaan mainita, että Venäjän armeija, vaikka oltiin vihollisen maa-

perällä, noudatti ankaraa kuria. Järjestelmällistä ryöstöä ei esiintynyt Suomen 
sodassa 1808—09 paria poikkeusta lukuunottamatta — kuten mm. Vaasan ryöstö 

kesäkuussa 1808. Venäläisten luopuminen ryöstelemisestä johtui suurilta osin 
siitä, että ryöstäminen turmelee enemmän kuin tuottaa. Sitä paitsi venäläisillä oli 

ajatuksena voittaa paikallisten asukkaiden luottamus. Huolto voisi todella joutua 

ongelmiin, jos Suomessa nousisi yleinen kapina. Kuri oli tarkkaan pohdittu osa 
rauhanpalauttamispolitiikkaa, joka lyhyellä tähtäimellä pyrki Venäjän armeijan 

huollon mahdollistamiseen, mutta pidemmällä tähtäimellä tekemään Suomesta 
osan venäläistä keisarikuntaa. 

Kolmannen ongelma-alueen tutkimus - siviiliväestön rooli sotilaallisessa huol-

tojärjestelmässä — osoittaa siviilien suurta merkitystä huollolle ja sodankäynnille. 

Syynä siihen oli, että ruotsalainen ja venäläinen huolto suurilta osin rakentui pai-
kallisille resursseille. Sekä ruotsalaisen että venäläisen armeijan oli luotava hyvät 

suhteet paikalliseen väestöön voidakseen käyttää paikallisia resursseja parhaim-
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malia tavalla hyväkseen. Avainasema oli paikallisella siviilihallinnolla. Siviilihal-

linnolla oli jo rauhan aikaan monta sotatehtävää. Paikalliset viranomaiset olivat 

vastuussa mm. sotakuljetuksista. Paikallisella siviilihallinnolla oli lähialueella se 

osaaminen, jota tarvittiin tavaroiden ja kyytihevosten hankkimiseen tehokkaalla 
tavalla. Sekä ruotsalainen että venäläinen armeija käytti sitä hyväkseen. Sen 

työnä tuli laajalti olemaan hevosten ja vaunujen tai rekien hankkiminen luke-

mattomiin kuljetuksiin. Paikallisella siviilihallinnolla oli kaksinkertaiset tehtävät. 

Sen piti edustaa sekä valtiovaltaa että paikallisväestöä. Sodan aikana tämä asema 

tuli useasti tuottamaan siile ongelmia. Armeijan edustajat ja kansa jouduttiin 
monta kertaa asettamaan vastakkain, kun sodan vaatimukset tarvikkeista ja pal-

veluista nousivat liian suuriksi. Suhdetta venäläiseen armeijaan oli myös hankala 

käsitellä. Suomessa siviilihallinto melkein heti vannoi uskollisuutensa uudelle 

esivallalle. Pohjois-Ruotsissa ei koskaan vaadittu uskollisuudenvalaa venäläiselle 

keisarille, mutta miehitys 1809 koetteli kuitenkin siviilihallintoa. 

Kaupungit ja porvarit joutuivat myös osallisiksi sotaan. Tarvikkeiden toimit-
tamisen lisäksi pohjalaiset kaupungit tulivat esittämään tärkeää osaa merikulje-
tuksissa. Enemmän kuin puolet merikuljetuksista, jotka tehtiin sodan aikana 

suuremmilla laivoilla, tehtiin kahdestatoista rannikkokaupungista Västerbotte-

nin, Oulun ja Vaasan lääneistä. Kun kyseessä olivat merkittävät merikuljetukset 
etelä-Ruotsista Suomeen 1808, ne toteutettiin kahdessa tapauksessa kolmesta lai

voilla sota-alueen rannikkokaupungeista. Erityisesti Pohjanmaan ranikkokau-
pungeilla oli suuret kauppalaivastot, joita tällä tavalla käytettiin ruotsalaisen 
armeijan tarkoituksiin. Kaupunkien kauppiaat olivat valikoitu ryhmä, joka 

sodan aikana toimi välikätenä maaseudun ja ruotsalaisen armeijan välillä. Oli 

olemassa pienempi joukko porvareita, jotka tekivät armeijan kanssa kauppaa use-

ammin ja hankkivat jonkunlaisen monopoliaseman sodan ajaksi. Pystyivätkö he 

hyötymään sodasta, sitä on vaikeampi sanoa. Myös venäläiset käyttivät kaupun-
keja tarvikkeiden hankintaan, mutta vähemmän merikuljetuksiin. Kaupungit 
esiintyivät aika itsenäisesti venäläisiä kohtaan, vaikka porvariston oli paikallisen 
siviilihallinnon edustajien rinnalla vannottava uskollisuutta venäläisille. Kuiten

kin oli muutamia porvareita, jotka kieltäytyivät ja saivat sen vuoksi kärsiä ikäviä 

seurauksia. 
Lopulta suuri joukko talonpoikia vanisti armeijan tarvikkeilla ja suoritti 

monta tärkeää palvelusta - ensinnäkin kyyditsemiset, jauhojen jauhamiset ja lei-
pomiset. Talonpoikien rooli kyyditsijöinä on tärkeä ymmärtää. Koko kuljetusjär-

jestelmä rakentui sen varaan, että talonpojat kyyditsivät hevosillaan ja 
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vaunuillaan tai reillään. Usein talonpojat "juuttuivat" armeijaan ja tulivat osaksi 

sen kuormastoa. Sodan rasitukset tuli jakaa talonpojille näiden kykyjen mukaan. 
Todellisuudessa ne, jotka asuivat lähellä maanteitä, joutuivat useammin kyyditse-
mään ja hoitamaan tavarantoimituksia. Talonpoikien tapa reagoida oli pääasiassa 

mukautumista hallitseviin olosuhteisiin. Kuitenkin juuri kansan keskuudessa 

esiintyi suurin vastarinta venäläistä miehitystä vastaan. Joissain maanosissa talo-

pojat tarttuivat jopa aseisiin. Muualla talonpoikien vastarinta venäläisen ja myös 

ruotsalaisen armeijan maksuja vastaan esitettiin niskoitteluna eri tavoin. Venäläi-
set yrittivät eri tavoin voittaa talonpoikaisväestön luöttamuksen — muun muassa 
selvittämällä vahingot, jotka venäläinen armeija oli aiheuttanut Suomessa. Väs-

terbottenissa venäläiset näyttävät tehneen epävirallistå kauppaa paikallistan asuk-
kaiden kanssa kesällä 1809. 

Väitöskirjan tärkein tulos on, että huollon edellytykset Suomen sodan aikaan 

1808-09, olivat suurilta osin yhtä kuin paikallisen siviiliväestön kyky ja halu 
tuottaa tarvikkeita ja palveluita. Tämän ohella voi tuoda esiin huollon vaikutuk-

sen sodankäyntiin joidenkin ratkaisevien vaiheiden aikana - erityisesti kesällä 
1808. Ero venäläisen ja ruotsalaisen huoltojärjestelmän välillä selittää suurilta 

osin sodan tuloksen. Venäläisten hajautettu huoltojärjestelmä osoittautui jousta-

vammaksi kuin ruotsalaisten, vaikka tämä oli ulkoa katsottuna paremmin orga-
nisoitu. On myös tärkeä tulos, että huollossa ei ole kysymys vain muonan ja 

rehujen toimituksesta, vaan myös jauhojen jauhaminen ja leivän leipominen oli 
ratkaiseva osa armeijan elatuksesta. Eurooppalaisessa näkökulmassa huolto on 
osoittautunut yhtä vaikeaksi Suomessa kuin muilla syrjäseuduilla - muun 

muassa Espanjassa. Kun paikalliset resurssit ovat vähäiset, tarvitaan osittain 
makasiinisysteemiä, osittain vielä systemaattisempaa yhteistyötä paikallisväestön 

kanssa. Ranskalaisten epäonnistuminen Espanjassa johtui muun muassa siitä, 
että he eivät ymmärtäneet, että suhde paikallisväestöön on kovin tärkeä. Venäläi
nen armeija ymmärsi tämän Suomen sodassa 1808-09. 

Suomeksi kääntänyt Britt-Marie Norrgård 
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Bilaga i: Svenska arméns manskapsstyrka 1808-09 

(Finska armén och Norra armén) 

Datum Manskap 

1/3 1808 12 473 
15/4 14 949 

30/4 12 793 
15/6 0\

 
O

 
V

I O
 * 

10/7 14 O87** 

21/8 13 85I*** 

31/8 16 263 
1/10 15 943 
I/II 15 049 

1/12 18 764 

* Inklusive 2000 man allmoge 
**Sandels kår uppskattas till ca. 2500 man. 
•••Inklusive 1002 beväpnade bönder vid Sandels kår i Savolax 
Källa: Krigshandlingar 1808-09 V°1 : Generalstaben del II, III och V med bilagor. 
Kommentar: Valet av tidpunkter styrs av när säkra uppgifter kan fas över Finska arméns 
styrka, med andra ord när styrkebesked finns bevarade. I arméns numerär är eventuella 
bönder som uppehöll sig vid armén inberäknade. Avgångarna till följd av förluster i strid 
och inte minst på grund av sjukdomar var tidvis mycket stora. En soldat som var sjuk 
måste lika fullt underhållas. Finska armén förstärktes även med manskap vilket på 
samma sätt är av stor betydelse när vi beräknar behovet för armén under olika perioder. 
Utifrån uppgifterna i tabellen kan en genomsnittlig manskapsstyrka för Finska armén 
beräknas. Armén uppgick till i genomsnitt ungefär 15 000 man under striderna i Finland 
1808. 
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Bilaga 2: Ryska arméns manskapsstyrka och antal hästar 1808 

Datum Manskap Antal hästar 
20/3 1808 21834 5138 
2/5 22939 5951 

1/6 26309 5444 

2/7 30333 6356 
1/8 31793 7652 
1/9 48795 6176 
2/10 50354 8969 
I/II 56127 10474 

Källa: KrA. Krigshandlingar 1808-09, V°1 2^o: Styrkebesked Ryska armén i Finland. 

Bilaga 3: Provianteringsstat för svenska armén 

enligt 1774 års fiiltfòrvaltningereglemente 

En mans Mjukt Ärter Korn- Råg- Kött: Fläsk: Sill Smör Koksalt 
portion bröd gryn mjöl Färskt Salt Torrt Salt Torrt 

(kg) (1) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 
1:a dagen 0,85 0,34 0,27 0,003 
2:a dagen 0,85 0,22 0,21 0,003 
3:e dagen 0,85 0,34 0,32 0,055 0,003 
4:e dagen 0,85 0,425 0,425 0,055 0,003 
5:e dagen 0,85 0,22 0,27 0,003 
6:e dagen 0,85 0,34 0,14 0,003 
7:e dagen 0,85 0,425 0,11 0,055 0,003 
Summa 5,95 1,02 0,44 0,85 0,32 0,54 0,21 0,14 0,11 0,535 0.055 0,021 

Källa: Arméens Fält-Förvaltnings-Reglemente, Utfärdadt 1774., andra upplagan, Stock
holm 1816. 
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Källor och litteratur 

Otryckta källor 

Riksarkivet (RÅ) 

Landshövdingarnas skrivelser till K:M 

Västerbottens län 

Uleåborgs län 

Krigsforvaltningen till K:M 

Krigsexpeditionen 

Registratur, Bla 

Kommerskollegium 

Årsberättelser handelsflottan ser 4 

Finska Riksarkivet (FRA) 

Civilkansliet vid Buxhoevdens högkvarter 

Ankommande handlingar 
Från länen 
Skadeersättningsansökningar 

Räkenskapssamlingen 

Länsräkenskaper med verifikationer 
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Uleåborgs län 
Vasa län 

Generalguvernörskansliet 

Handlingar ordnade enligt ämne, Ha 

Finska kriget (Suomen sota) 

Journaler, mönsterrullor, förteckningar över manskap mm 

Ekonomiavdelningen: ämbetsmannaskrivelser, förslag, förteckningar m m 

Krigsarkivet (KrA) 

Krigshandlingar 1808-09 

Kungl. Högkvarteret med Generaladjutantsexpeditionen 
Inkomna handlingar 

Östra fronten 
Högkvarteret 
1.Brigaden 
2. Brigaden 
3. Brigaden 
Savolax (4. Brigaden) 

Norra fronten. Norra armén 
Högkvarteret 

Norra fronten. Norra (finska) fördelningen 
Fördelningskvarteret 
4. Brigaden 

Norra fronten. Södra(svenska)fördelningen 
Fördelningskvarteret 

Avskriftssamlingen 
Ryska armén och flottan 

Förvaltning 
Finska armén (norra finska) armén 

Förvaltning i allmänhet 
Proviant 
Furage 

Norrland 
Förvaltning i allmänhet 
Underhåll 
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Finska regementen 

Karelska jägarkåren 

Enskilda arkiv 

Klingsporska arkivet 

Krigsdepartementet och krigsforvaltningen 

Registratur och koncept 
Registratur 
Koncept 

Inkomna handlingar 
Priskuranter 

Räkenskaper 
Huvudböcker och verifikationer 
Kontrakt och beställningslistor 

Sump, sorterade handlingar 

"Till andra arkiv" 

Härnösands landsarkiv (HLA) 

Stadsarkiv 

Luleå stadsarkiv 
Magistratshandlingar, Fl 
Övriga ämnesordnade handlingar, FIX 
Kungörelser, FV 

Piteå stadsarkiv 
Räkenskaper, JI 

Kronofogdearkiv 

Västerbottens tredje fögderi 
Inkomna skrivelser, El 
Ämnesordnade handlingar, Fl 
Räkenskaper, GI 

Torneå fögderi 
Inkomna skrivelser, El 
Ämnesordnade handlingar, F VII 

Skellefteå fögderi 
Inkomna brev, El 
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Uleåborgs landsarkiv (ULA) 

Länsstyrelsen 

Brevkoncept, Da 

Ankomna brev, Ea4 

Magistrat och rådsturätter (stadsarkiv) 

Uleåborg 
Brevkoncept, Bllf 

Torneå 
Inkomna handlingar, BI 

Kronofogdearkiv 

Kemi häradsfogdearkiv 
Inkomande handlingar, BI 
Brevkoncept, El 
Förteckningar, JI 

Uleå häradsfogdearkiv 
Inkommande handlingar, BI 

Salo häradsfogdearkiv 
Inkommande handlingar, BI, BII 

Länsmännen 

Sikajoki 
Ankommande handlingar, Eiai 

Vasa landsarkiv (VLA) 

Magistrat och rådsturätternas arkiv 

Gamlakarleby (Kokkola) 
Protokoll, Cd 
Brevkoncept, Da 
Ankomna brev, Ea 

Jakobstad 
Brevkoncept, Da 

Kaskö (magistrat och ordningsmannarätten) 
Brevkoncept, Da 
Ankomna brev, Eb 

Kristinestad 
Ankommande kungörelser, Ee 
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Kronofogdearkiven 

Korsholms mellersta fögderi 
Inkomna handlingar, Eaa, Eabj 

Korsholms södra fögderi 
Brevkoncept, Da 
Inkomna handlingar, Ea 

Länsmansarkiv 

Närpes länsmansdistrikt 
Ankomna handlingar, Eaa 
Från kronofogden ankomna brev, Eab 

Lohteå länsmansdistrikt 
Ankomna brev, Ea 

Gamlakarleby länsmansdistrikt 
Ankomna handlingar, Ea 

Domsagor 

Mellersta Österbottens nedre 
Lappo, Cd i, 
Nykarleby Cd 2, 
Vörå Cd 3; 

Mellersta Österbottens övre 
Gamlakarleby Cd 1, 
Kronoby Cd 2, 
Lochteå Cd 3, 
Pedersöre Cd 4; 

Korsholms norra 
Mustasaari Ce 1 

Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 

Handskrifter 

Handlingar rörande försvarsmakten, Hemliga krigsberedningens handlingar 
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F inska krigetl 808-09fick avgörande konsekvenser för Sverige och Finland. 
Den månghundraåriga samhörigheten sprängdes. T rots att Finlands öde till 
det yttre var ett resultat av de storpolitiska omvälvningarna i napoleon-
krigens kölvatten så föll det slutliga avgörandet i ett krig. 
Historieskrivningen kring Finska krigetl808-09har till dags datum 
dominerats av storpolitiken och de inrikespolitiska förvecklingarna. I denna 
avhandling ges en ny syn på kriget. I centrum står de triviala men helt 
avgörande frågorna kring hur det var möjligt att i de glest befolkade och 
vidsträckta områdena i de norra delarna av Sverige och Finland underhålla 
och förflytta tusentals svenska, finska och ryska soldater och hästar. Det 
lokala civila samhällets avgörande roll i det militära underhållssystemet lyfts 
fram på ett nytt sätt. Civilförvaltningens, borgarnas och böndernas del i 
underhållet och deras reaktioner och relationer till den svenska och ryska 
armén ges ett stort utrymme. 
Ett underhållsperspektiv på Finska krigetl808-09ger även i vidare 
bemärkelse ny kunskap om krigen i det förindustriella Europa. Under den 
tid i historien då det utspelade sig var krigen ständigt återkommande. 
Krigen krävde stora resurser och hade inflytande på hela samhälls
organisationen - även i fredstid. Underhållsproblematiken styrde i flera 
avseenden krigföringen och vilka krig som var möjliga att föra. På så sätt 
var underhållsfrågorna även av betydelse för en stats utrikespolitik. 

Martin Hårdstedt är historiker vid Institutionen för historiska studier vid 
Umeå Universitet.Om krigets forutsättningarit hans doktorsavhandling. 
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