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Förord 
 

 

I början av 1960-talet stiftade jag vid mitt pro gradu-arbete bekantskap 
med källorna till stora ofredens historia. Det var dåvarande, senare 
framlidne, professorn i nordisk historia vid Åbo Akademi Oscar Niku-
la som kopplade in mig på det spåret. Redan då förvånade mig den äld-
re traditionen inom historieskrivningen som satte likhetstecken mellan 
den ryska ockupationens militära och civila förvaltningsskeden. Att 
man ibland helt abstraherade från de ryska källorna resulterade i en 
tämligen ensidig bild av tiden 1717 – 1721, dvs. ockupationens civil-
förvaltningsperiod. Detta framgick, tyckte jag mig kunna se, tydligt 
t.ex. redan vid första genomläsningen av den ryska förvaltningschefens 
brev till sin förman i S:t Petersburg. Jag fattade som ung magister be-
slutet, att om möjligt, senare återkomma till tematiken gällande den 
ryska maktutövningen under stora ofreden. ”Audiatur aut altera pars”, 
för att följa en av den romerska rättens huvudprinciper. Mina uppgifter 
inom yrkeslivet lade emellertid länge hinder i vägen för en fortsatt 
forskning. 
 Under min andra forskningsperiod, som inleddes hösten 2004 med 
arbetet på först min licentiatavhandling och därefter föreliggande dis-
sertation, har jag fått ovärderligt stöd från många håll. Tankarna går 
här först och främst till min handledare och professor Nils Erik Vill-
strand på vars seminarier jag haft mycket att inhämta ifråga om teori 
och forskningsteknik. Din vänliga inställning till mitt arbete Nisse och 
din varliga lotsning undan forskningens faror och blindskär har gjort 
denna avhandling möjlig. Jag har också i många avseende försökt till-
godogöra mig resultaten av din teoribildning gällande den tidigmoder-
na tiden. Goda råd och anvisningar har också kommit från mina oftast 
betydligt yngre forskarkolleger på tisdagskvällarna i ”radiatorn” på 
Arken i Åbo. Speciellt tacksam är jag för docenten och doktorn Chris-
ter Kuvajas insiktsfulla kommentarer både som handledare under li-
centiatarbetet, som diskussant vid seminarier och som förgranskare av 
denna avhandling. Vid forskarseminariet har jag också lärt mig upp-
skatta professorerna Pirjo Markkolas och Holger Weiss vägledning, 
den senare som därtill starkt betonat betydelsen av en öppning även 
mot den kontinentala historien. Inte heller bör min andra förgranskare 
FD Peter Ericsson i Uppsala glömmas bort. Tack också för dina sakli-
ga anmärkningar.  
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 Även personerna i min närmaste omgivning har hjälpt mig på 
många sätt. Professor em. Jarl Stormbom har ständigt uppmuntrat mig 
och över borden i Ekbergs kafé lånat mig ett stort antal böcker ur sitt 
rikhaltiga bibliotek. Mina två översättare lektorerna Carina Järf-
Ringbom och Carita Sippola har klarat av svåra översättningar och 
rektorerna Gun-Maj Roiha och Annika Lindblom har löst vissa av ut-
skriftens tekniska problem.  
 Mest av allt vill jag dock tacka min kära hustru Ulla, som med sin, 
i egenskap av tidigare modersmålslektor samlade stora erfarenhet av 
skrivet material, kommit med konstruktiv kritik och som med intresse 
kommenterat bokens olika delar. Det faktum att du läst otaliga stu-
dentuppsatser och på IB-linjen s.k. ”extended essays” har kommit till 
nytta nu också för mig. Boken tillägnar jag Ulla, Nina och Gita. 
 Slutligen vill jag framföra ett hjärtligt tack till Svenska litteratur-
sällskapet i Finland för det ekonomiska bidrag jag erhållit i form av 
stipendier.    
 
Helsingfors den 30 augusti 2009, 
på årsdagen för undertecknandet av Nystadsfreden 
 
Hilding Klingenberg 
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1. Inledning 
 

 Prisa Jerusalem HERran; 
 lofwa Zion tin Gudh. 
 Ty han giör bomarna fasta för tina portar; 
 och wälsignar tin barn i tigh. 
 Han skaffar tinom gränsom frijd; 
 och mättar tigh medh bästa hwete. 
 

Den 15 december 1721 hölls en morgongudstjänst i det svenska rikets 
kyrkor. Vid den predikades över texten i Ps. 147: 12 – 14.1 Att jublet steg 
mot kyrktaken berodde på att ”den wälsignadhe freden” efterträtt ”krijgets 
fasor”. Äntligen kunde befolkningen vänta sig att dess lidanden skulle få 
ett slut.2 Utom av krigets mord och bränder hade invånarna i Finland 
tyngts av krigsbördor, hunger och sjukdomar. Nu skulle en ny morgon gry. 
Men innebar då krigstiden ett oupphörligt lidande för folket?  
 
 
1.1 Forskningsuppgiften, metoden och materialet 
 
Den ryska invasionen i Finland under det stora nordiska kriget (1700 – 21) 
ledde till ryskt välde i tre skeden under en tidsrymd av sammanlagt något 
över 8 år. Dessa skeden utgjordes av erövringstiden (maj 1713 – slutet av 
1714), den militära styrelseperioden (1715 – sommaren 1717) och för väst-
ra Finlands del civilförvaltningens tid (sommaren 1717 – augusti 1721). 
Under perioden 1717 – 1721 förblev östra Finland under militärt styre. Av 
dessa perioder är den sista och i denna avhandling aktuella perioden, dvs. 
civilförvaltningens tid, lika lång som de två tidigare tillsammans. Tidsske-
det 1713 – 1721 kallas med ett gemensamt namn stora ofreden. För efter-
världen har stora ofreden framstått som det stora hatets eller den stora vre-
dens tid, på finska isoviha. Toivo Paloposki anger att benämningen ”stora 
ofreden” befästes efter det att freden återställts, dock enligt Armas Luukko 
och Nils Erik Villstrand tidigast vid mitten av det adertonde århundradet.3   

 
                                                         * 

                                                 
1 Biblia 1707 s. 568. 
2 Winter 1961 s. 11 – 12.  
Freden mellan Sverige och Ryssland hade undertecknats den 30 augusti i Nystad. 
3  Paloposki 1985 s. 299; Luukko 1967 s. 743; Villstrand 1997 passim. 
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Den ryska civilförvaltningen 1717 – 1721 kan tjäna som exempel på hur 
en civilförvaltning organiserades under en ockupation. Orsaken till att jag 
valt just den är att särskilt den äldre forskningen starkt har betonat tidens 
negativa drag och att legitimitetssträvandena därför, enligt min mening, 
inte i tillräcklig grad uppmärksammats. Då det gäller att undersöka legiti-
miteten är emellertid underlaget från den militära styrelsens tid (1715 – 
sommaren 1717) rätt minimalt, vilket har gjort att jag tagit civilförvalt-
ningen till mål för studien. Samtidigt erbjuder emellertid stora ofreden som 
helhet genom sin varaktighet ett gott jämförelseobjekt mellan militär och 
civil förvaltning. Jag kommer därför att göra hänvisningar till förhållande-
na under den militära styrelseperioden. Även om undersökningen fokuse-
ras på civilförvaltningsperioden undersöks alltså samtidigt också vilket 
arvet från tiden före år 1717 var i fråga om förvaltning och politisk kultur. 
På sidan om undersökningen lämnas de delar av Finland som inte ingick i 
Åbo generalguvernement. Dock sker vissa jämförelser mellan förhållande-
na under stora ofreden i västra Finland och Viborgs kommendantskap.   
 Man har också i demografiskt hänseende kommit fram till en del intres-
santa resultat, vilka motiverar en närmare granskning av ryssarnas ageran-
de speciellt under den senare delen av ockupationen då våldsdåden förefal-
ler att ha avtagit. Det har hävdats att befolkningen bl.a. till följd av en 
sammantaget rätt normal dödlighet inte minskade i Finland under stora 
nordiska kriget. Kriget och stora ofreden hade m.a.o. inte förmått decimera 
invånarantalet mer än vad en normal folkökning kunde kompensera.4 Var 
det så? Och i så fall varför? 
 
a. Frågeställningarna och metodiken    
Syftet med min avhandling är att undersöka vilka uttryck maktutövningen 
tog sig under  den  ryska ockupationens civilförvaltningsskede 1717 – 
1721. Jag vill samtidigt utröna om den i något fall är unik. Tanken är att 
det under ockupationer från ockupanternas sida förekommer såväl repres-
sivt handlande som åtgärder syftande till att skapa legitimitet i de ockupe-
rades ögon. Men uteslöt det ena fenomenet det andra i en dikotomi eller 
existerade de sida vid sida? För operationaliseringen av frågeställningen är 
alltså förhållandet mellan repression och legitimitet av betydelse. Vidare 
skall sambandet mellan de två handlingsmodellerna och exploateringen, 
dvs. utsugningen av det ockuperade området, klarläggas. Den handlings-
modell som förtjänar det främsta intresset är den strävan efter legitimering 
som eventuellt kan spåras från ryskt håll. Frågan har aldrig tidigare utretts 
när det gäller stora ofreden. Som vi senare kommer att se är över huvud 
                                                 
4 Jutikkala 1960 s. 201; Lindegren a (s.a.) s. 49, jfr också reservationerna i Lindegren b 
(s.a.) s. 32 – 33, 35.  
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taget en problematisering av legitimiteten under ockupationer också i ett 
europeiskt perspektiv föga vanlig. Ändå sammanhänger den intimt med 
reaktionerna bland befolkningen i det ockuperade landet. Man kan ställa 
frågan om ryssarnas införande av en civil administration förmådde skapa 
någon form av legitimitet i befolkningens ögon eller om man under hela 
stora ofreden såg de ryska åtgärderna enbart som uttryck för maktpolitik. 
Fanns hos ockupanterna en medveten strävan efter legitimitet? Legitimi-
tetsfrågan skall knytas till det samtida folkrättstänkandet för att tydliggöra 
de ryska beslutsfattarnas referensramar.  
 Det förefaller också nödvändigt att fastställa på vilken nivå de olika 
uttrycken för maktpolitik initierades och vilka faktorer som utlöste dem. 
Fanns det skilda strävanden på olika nivåer? Hur förhöll sig t.ex. den högs-
ta ryska riksstyrelsen resp. ockupationsledningen och lokalförvaltningen 
till maktutövningens olika former? Till problematiken hör därtill frågan 
om varför det var viktigt att få till stånd en fungerande förvaltning och 
vilka möjligheter det fanns för en sådan.  
 Ett ur studiens helhetssynpunkt väsentligt undersökningsområde skall 
alltså visa om den politiska kulturen i Finland under början av 1700-talet 
genomgick förändringar till följd av och under ockupationen. Eller var 
relationerna mellan ockupanter och befolkning likartade dem som gällde 
under fredliga förhållanden mellan styrande och styrda? Gjorde m.a.o. 
ryssarna försök att gå in som ersättare för den svenska statsmakten? Sökte 
de en roll som kunde svara mot den redan existerande politiska kulturen 
för att åstadkomma kontinuitet och samhällslugn? I vilken mån kunde de i 
så fall uppfylla en sådan roll?             
 Min avsikt är också att undersöka hur förvaltningen konkret byggs upp 
av en ockupationsmakt. Därvid skall speciellt ur maktsynvinkel granskas 
förvaltningsapparatens uppbyggnad och de överväganden som låg bakom 
utformningen och bemanningen av den. Vidare kontrolleras om det existe-
rade klara subordinationsförhållanden baserande sig på reglementen, in-
struktioner eller regelverk. Ytterligare undersöks vilka förutsättningar 
tjänstemännen hade att utföra sina uppdrag och om förvaltningens organi-
satoriska uppbyggnad i denna bemärkelse var funktionell. Frågan om ut-
övandet av förvaltningen kan sägas ha varit professionell skall besvaras. 
Också dessa frågor har betydelse ur legitimitetssynpunkt.  
 Ett undersökningsområde gäller de omständigheter som berör förvalt-
ningens uppgifter. Det utreds om det existerade klart utsagda eller under-
förstådda målsättningar och om förvaltningen i så fall var effektiv i försö-
ken att uppnå dem. Också ämbetsmännen, deras sociala bakgrund, tjänste-
åligganden och dubbla roller studeras.  
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 I slutet av avhandlingen kommer jämförelser med maktutövningen 
under andra ockupationer att göras för att klargöra det undersökta skedets 
allmängiltighet i detta avseende. Jag eftersträvar att ta fram eventuella 
skillnader och utvecklingsprocesser gällande de förhållanden som rådde 
under stora ofreden och under de andra ockupationerna. Dessa andra ocku-
pationer har jag valt så, att de dels möjliggör synkrona och diakrona kom-
parationer, dels representerar olika typer av ockupation. Jag kommer också 
att diskutera orsakerna till skillnaderna och likheterna i förvaltningen och 
den politiska kulturen under stora ofreden jämfört med komparationens 
andra ockupationer     
 Min metod i forskningen har varit att ta fram de fakta som pekar på 
användningen av repression och strävan efter legitimitet under stora ofre-
dens ryska civilförvaltningsperiod. Med dessa fakta som jag försöker il-
lustrativt belysa har jag samtidigt syftet att tillföra den skriftliga framställ-
ningen relevanta argument och analytiskt underbygga teoribildningen. En 
mera explicit genomgång av de olika kapitlens metodiska syftemål ges i 
avsnitt 1.5 Avhandlingens uppbyggnad. I bilaga 3 har jag i tabellform 
sammanställt en databas gällande de tjänstemän jag lyckats forska fram. 
Jag har t.ex. vid sidan av min granskning av primärkällorna även gått ige-
nom och utnyttjat floran av lokala historieverk. Jag kommer att använda 
mig av sammanställningen i olika analyser av tjänstemännens ställning och 
uppdrag. I fråga om huvudaktörerna och deras intentioner är min metod 
förståelseinriktad. Över huvud taget försöker jag vid sidan av egen käll-
forskning tillgodogöra mig andra forskares i tidigare undersökningar redo-
visad empiri för att få svar på de nya frågor jag ställer. 
 Den teoretiska bakgrunden till och uppläggningen av komparationen 
gällande maktutövningen under likartade ockupationers civila styrelseperi-
oder presenteras närmare i avsnitt 7.1. I det avslutande kapitlet återknyts 
till de ovan framförda frågeställningarna och samlas slutledningarna.   
 
b. Forskningsläget  
Karl Olof Lindeqvist var det första stora namnet inom den äldre forskning-
en om stora ofreden. Hans doktorsavhandling utkom under rubriken Suo-
men oloista ison vihan aikana (1886). I viss mån reviderade och komplet-
terade han trettiotre år senare genom monumentalverket Isonvihan aika 
Suomessa (1919) den negativa syn han tidigare förmedlat.5  Boken var det 

                                                 
5 Den dystra bilden av tidsskedet hade sitt ursprung i 1700-talets skildringar av de nyligen 
timade händelserna och folktraditionens ofta rent groteska berättelser. Jacob Falander t.ex. 
skrev Berättelse om Österbottens öden… 1700 – 1721 i mogen ålder som ett slags minnen 
från de händelser han bevittnat som sextonåring år 1714. Laurentius Tammelins Berättelse 
om Stor-Furstendömet Finlands och Österbottens Bedröfliga tilstånd publicerades i 1717 
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första större verket om förhållandena i Finland under stora ofreden, vilket 
även beaktar tidens normala inslag. En annan historiker som reagerade mot 
den då rådande bilden av stora ofreden var Yrjö Koskinen. Han påpekade 
att enstaka händelser alltför lätt förblindar betraktaren så att uppfattningen 
kan bli ensidig.6  
 Ett av fundamenten för min avhandling är gränsdragningen mellan den 
militära och den civila förvaltningsperiodens maktutövning. En historiker 
som noterat denna differens är Walter von Koskull då han publicerade sin 
doktorsavhandling Finlands rättsväsen under stora ofreden (1952) och  
snart därpå uppsatsen Ockupationstrupper och civilbefolkning i stora ofre-
dens Finland (1953). Han påvisade t.ex. Åbo generalguvernements bety-
delse för återinförande av lag och rätt i Finland. Han har också gjort en 
första uppskattning av legitimiteten i ryssarnas handlande – dock utgående 
endast från tillståndet inom rättsväsendet.  
 En modern forskare som synes vara av annan åsikt är Jyväskylähistori-
kern Kustaa H. J. Vilkuna. Hans omfattande verk Viha – Perikato, katke-
ruus ja kertomus isostavihasta (2005) bygger huvudsakligast på rättspro-
tokoll och analyserar hatet som företeelse. Med utgångspunkt från befolk-
ningens dystra levnadsförhållanden och lidanden beskrivs stora ofreden 
och dess eftermäle. Med fokuseringen på stora nordiska krigets mörka drag 
och accepterandet av alla former av källor utom de ryska ser Vilkuna 
mindre några rationella motiv för ryssarnas handlande än ren ondska. Detta 
intryck förstärks genom att han mest uppehåller sig vid tiden före år 1717. 
 De nödvändiga avgränsningarna för mitt arbete framgår rätt tydligt då 
man granskar vad som utkommit i Åbo gällande stora ofreden. En början 
till den moderna aboensiska forskningen kring stora ofreden kan sägas ha 
gjorts i och med utgivningen av Ockuperat område, 18 elevuppsatser kring 
Stora ofreden i Finlands och i synnerhet i Åbolands historia, red. Nils Erik 
Villstrand (1983). Boken gav en möjlighet för flera unga forskare till ett 
första framträdande och kom samtidigt att bli en översikt av vad stora 
ofreden har att erbjuda som forskningsfält. Några av skribenterna har sena-
re gjort sig kända för mera djupgående studier i ämnet och speciellt två har 
fått betydelse också för denna avhandling. 
 Den forskning som ligger nära min studie både tids- och ämnesmässigt 
har utförts av Christer Kuvaja, som i sina avhandlingar Från plundring till 
kontribution. Det ryska resursuttaget från Finland åren 1713 – 1721 (li-
                                                                                                                
och 1718 års almanackor. Kyrkoherden i Storkyro Nicolaus Aejmelaeus var troligen den 
som i slutet av 1700-talet i Åbo Tidningar skildrade slaget vid Napo och den ryska framfar-
ten därefter (jfr Kuvaja 1999 s. 19 och not 32). 
 6 Jfr Kuvaja 1999 s. 19. 
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centiatavhandling vid ÅA 1993) och doktorsavhandlingen Försörjning av 
en ockupationsarmé. Den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713 – 
1721 (1999) utrett hur den ryska militära närvaron i vårt land var praktiskt 
möjlig under stora ofredens ockupationsskede. Kuvaja påvisar sambandet 
mellan truppernas underhåll och de skatteuttag som skedde i landet. Ge-
nom sin forskning har Kuvaja kommit fram till att de militära operationer-
na inte bör ses som följder enbart av strategiska överväganden. Rätt långt 
har t.ex. logistiska synpunkter dikterat handlandet. Kuvaja är m.a.o. en 
representant för den moderna militärforskningen (jfr t.ex. med Martin 
Hårdstedt i fråga om kriget 1808 – 1809) som betonar arméförsörjningens 
betydelse för krigföringen. Huvudaktör i Kuvajas avhandlingar är den rys-
ka armén, inte befolkningen i Finland. Till följd därav behandlas inte t.ex. 
invånarnas inställning till och reaktioner på de ryska plundringarna och 
kontributionerna, en problematik av betydelse i min avhandling. I en arti-
kel kallad Isonvihan verot. Sääntöjä vai mielivaltaa? (2000) kommer Ku-
vaja senare in på det ryska skattetryckets verkningar, faktorer av betydelse 
för befolkningens levnadsförhållanden. 
  Den andra forskaren jag ovan syftat på är Johanna Aminoff-Winberg 
som gjort undersökningar gällande flykten från Finland till Sverige under 
det stora nordiska kriget. I sin doktorsavhandling På flykt i eget land. In-
ternflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget (ÅA 2007) studerar 
hon olika flyktingkategorier och -öden. Då det för mig gällt att fastställa 
vilka tjänstemän som flytt och vilka som stannat i Finland under stora 
ofreden har denna undersökning haft stor betydelse.  
 Raimo Ranta har å sin sida utrett bl.a. förvaltningen i Viborgs kom-
mendantskap i Viipurin komendanttikunta 1710 – 1721. Valtaus, hallinto 
ja oikeudenhoito (1987). Detta har givetvis bidragit till att begränsa ämnet 
för min undersökning till att gälla Åbo generalguvernement, samtidigt som 
Rantas forskning erbjudit möjlighet till jämförelser.  
 Av stor betydelse för min avhandling har varit vad som hittills skrivits 
om den politiska kulturen. Flera finländska forskare7 har sysslat med just 
frågor som berör den politiska kulturen under tidigmodern tid. Keith Ba-
kers teorier, som senare kommer att presenteras, vann insteg i den fin-
ländska forskningen via professor Petri Karonen i Pohjoinen suurvalta, 
Ruotsi ja Suomi 1521 – 1809 (1999). Professor Nils Erik Villstrand har i 
Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna av fotfolk 
till den svenska krigsmakten 1620 – 1679 (1992) undersökt hur olika man 
under stormaktstiden på lokal nivå kunde reagera på överhetens kraftiga 
resursuttag. Han kom därvid även in på det inställda upprorets problema-
tik. Också i övrigt har Villstrand lämnat många bidrag till teoribildningen 
                                                 
7 Bl.a. Nils Erik Villstrand och Antti Kujala. 
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bl.a. genom ”Stormaktstidens politiska kultur” i Signums kulturhistoria 
(2005) och artiklar som ”Från morgonstjärna till memorial – Politisk kultur 
i det svenska riket 1500 – 1800” Sphinx (2004 – 2005), Kustbygd och cen-
tralmakt 1560 – 1721 (1987) och inledningen ”Makt och mångfald i en 
tidig modern kontext” till Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det 
svenska riket (2008). För min avhandling utgör resonemangen kring den 
politiska kulturen en god referensram.  
 På finskt håll har forskaren Antti Kujala sysslat med förhållandena 
under det stora nordiska kriget. Bland annat vardagsmotståndet i form av 
rymning har intresserat honom. Likaså har han undersökt böndernas skat-
tebetalningsförmåga i sydvästra Finland under slutet av 1600-talet och 
början av 1700-talet. I sin bok Miekka ei laske leikkiä. Suomi suuressa 
pohjan sodassa 1700 – 1714 (2001) behandlar han kriget utgående från 
samhälleliga och specifikt finländska aspekter. Också krigets repressiva 
drag har intresserat honom.   
 När det gäller legitimitetsfrågan har på senare tid i Sverige utkommit 
den av Börje Harnesk redigerade Maktens skiftande skepnader (2003), som 
täcker många av problematikens infallsvinklar. En annan svensk forskare 
Johan Holm använder sig i Konstruktionen av en stormakt. Kungamakt, 
skattebönder och statsbildning 1595 till 1640 (2007) av såväl maktresurs-
perspektivet som kontraktsmodellen. Han varnar emellertid för att använd-
ningen av teorierna som kompletterande kan göra framställningen klumpig 
och svår att följa.8 
 En naturlig jämförelse i min avhandling sker med förhållandena under 
den svenska tiden, dvs. perioden närmast före stora ofreden. De svenska 
forskarna synes vara rätt ense om att Sverige hörde till de stater där cen-
tralmakten i sitt förhållande till undersåtarna utövade en planerad och långt 
driven maktpolitik. När det gäller frågan om hur den förverkligas råder 
emellertid delade uppfattningar. Eftersom diskursen har sitt intresse för 
legitimitetstänkandet återger jag här i korthet några av de framförda syn-
punkterna. Den mjukare linjen representeras av framför allt Lundaprofes-
sorn Eva Österberg som i en artikel i Scandia Bönder och centralmakt i det 
tidigmoderna Sverige. Konflikt – kompromiss – politisk kultur (1989) fram-
håller principen om ett underförstått samhällsfördrag, där interaktionen 
bestod i att överheten garanterade allmogen lugn och säkerhet mot att un-
dersåtarna gick med på resursuttagen.9 Österberg ger också sockenstämmor 
och häradsting en viktig roll som fora för gemensamma beslut och inre kon-

                                                 
8 Johan Holm 2007 s. 41-42. 
9 Anna Maria Forssberg påpekar också två andra drivkrafter vid accepterandet av resursut-

tagen –  lydnadsplikten och patriotismen (Forssberg 2005 s. 143-144). 
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fliktlösning och betonar därmed det traditionella nordiska fria samhället. 
Det är att beklaga att den rikligt flödande källa protokollen från dessa sock-
enstämmor i Sverige utgör inte finns att tillgå i stora ofredens Finland. I 
Uppsala ser professor Jan Lindegren t.ex. i Utskrivning och utsugning. Pro-
duktion och reproduktion i Bygdeå 1620 – 1640 (1980) allmogens sam-
mankomster snarast som kontrollverktyg i händerna på överheten. Denna 
kontroll förverkligade maktstaten enligt honom genom kyrka, förvaltning 
och militärväsen.10 Martin Linde, som genom Statsmakt och bondemot-
stånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget (2000) också ställer 
sig kritisk till harmonin i Österbergs betraktelsesätt, framhåller dock att 
man i Sverige, genom de lokala diskussionsarenorna nådde en större folklig 
delaktighet i beslutsprocessen än vad fallet var i andra länder. Men han 
påpekar att centralmaktens grepp om allmogen, genom hierarkins förvalt-
ningstjänstemän, var starkare i den svenska statsbildningen än på andra håll 
i Europa.11 Detta förhållande underlättade det ryska införandet av civilför-
valtning enligt svensk modell under stora ofreden. Det är också därför av 
betydelse att kunna jämföra de svenska ämbetsmännen och deras arbetsvill-
kor med ockupationstidens. 
 Ett par verk som berör ämbetsmännen är i Göteborg Maria Cavallins I 
kungens och folkets tjänst. Synen på den svenske ämbetsmannen 1750 – 
1780 (2003) och i Stockholm Pär Frohnerts Kronans skatter och bondens 
bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719 – 1775 
(1993). En omfattande utredning av länsstyrelsernas tjänstemannakår i 
Finland har även gjorts av forskaren Matti Walta i Virkamiehiä (2005). 
Trots att undersökningen faller utanför tidsramen för min avhandling har 
den i likhet med Cavallins och Frohnerts möjliggjort jämförelser med den 
svenska tidens förhållanden. Samma syfte tjänar också när det gäller den 
svenska riksdelen Finland Janne Haikaris nyligen utkomna bok Isännän, 
Jumalan ja rehellisten miesten edessä. Vallankäyttö ja virkamiesten toimi-
ympäristöt satakuntalaisissa maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuolis-
kolla (2009).  
 Marie Lennersand har studerat den del av förvaltningshistorien som 
berör de svenska kommissionerna och deras övervakande och dömande 
verksamhet. I sin undersökning Rättvisans och allmogens beskyddare. Den 
absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680 – 1730 
(1999) kartlägger hon de kommissioner som sändes runt i landet för att 
utreda och avhjälpa missförhållanden. Hon kommer även in på sådana 
kommissioner som planerades och till en del förverkligades för Finlands 
vidkommande under och efter det stora nordiska kriget. Via de kommis-
                                                 
10 Österberg 1989 s. 75, 78, 81, 86; Lindegren 1980 s. 132-133, 257-258. 
11 Linde 2000 s. 27. 
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sioner som trädde till efter stora ofreden har en del av reaktionerna bland 
befolkningen i Finland kunnat kartläggas.  
 Också litteraturen om allmän förvaltningshistoria skall här nämnas. 
Inom sociologin och vetenskapsteorin över huvud taget har ett stort namn 
varit den tyske rättslärde filosofen Max Weber, vars teser och definitioner 
finns framlagda i ett stort antal verk. Av dem har särskilt Wirtschaft und 
Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie (1922/1976)12 haft 
stor betydelse i samband med forskning gällande förvaltning. Speciellt 
Webers idealtyper gällande en fast byråkrati har sitt intresse för denna 
avhandling, så som senare kommer att framgå. 
 Förvaltningshistorien utgör ofta en del av större helheter. Docenten 
Björn Asker kombinerar i boken I konungens stad och ställe. Länsstyrelser 
i arbete 1635 – 1735 (2004) förvaltningshistoria med arkivhistoria. Asker 
framhåller bl.a. att den svenska statsförvaltningen hade ett internationellt 
sett gott rykte. Tsar Peter i Ryssland tog både i fråga om kollegieorganisa-
tionen och den lokala förvaltningen modell av Sverige. Också dåtida ut-
ländska besökare, bl.a. diplomater och sändebud, intresserade sig för det 
svenska styret.  
 Den ryska synen på ockupationens civilförvaltningsskede ärt intressant 
ur objektivitetssynpunkt. En representant för den tidiga ryskspråkiga histo-
rieforskningen var M. M. Borodkin som i Istorija Finljandii. Vremja Petra 
Velikogo (1910). I Borodkins vid detta laget sekelgamla verk samlas en del 
empiri som inte i alltför hög grad använts i finländsk forskning. Denna har 
jag till stora delar kunnat utnyttja. Även om en viss förståelse för den be-
trängda situation landet, dess befolkning och lokala tjänstemän befann sig i 
lyser fram i Borodkins verk, var uppfattningen om t.ex. generalguvernö-
rens person och den föregående svenska perioden nedsättande. De ryska 
myndigheterna i övrigt försökte efter bästa förmåga lindra folkets nöd, 
ansåg Borodkin. I samma anda gick en artikel Venäjä ja Suomi Pohjan 
sodan vuosina 1700 – 1721 (1983) författad av I. P. Sjaskolskij och Ju. N. 
Bespjatych och publicerad efter ett par symposier för finska och sovjetiska 
historiker. I den framhålls den svenska resursexploateringen i Finland och 
ges en positiv bild av förhållandena under den ryska ockupationen. I fråga 
om tsar Peters tid i Ryssland existerar givetvis ett stort antal verk.13 Forsk-
ningsläget gällande den komparativa delen av avhandlingen återfinns i 

                                                 
12 i svensk utgåva Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder I (1983).  
13 Till de författare som i detta fall konsulterats för avhandlingen hör Jevgenij Anisimov 
(1993, 1998), William C. Fuller, Geoffrey A. Hosking (2003), Lindsey Hughes (1998), 
John L. H. Keep (1985), Vasilij Kljutjevskij (1926), Stephen J. Lee (1996), Robert K. 
Massie (1986), Claes Peterson (1979), Richard Pipes (1974), I. E. Porfiriev (1958), N. V. 
Riasanovskij (1984), Sergej Solovjev (1882) och Henri Troyat (1981).   
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kapitel 7 och i fråga om ockupationer i allmänhet framgår forskningsläget 
av avsnitt 1.4. 
 Det saknas alltså i forskningen gällande stora ofreden a. en bedömning 
av den politiska kulturen, b. en på empirisk grund baserad rågång i fråga 
om maktutövningen mellan periodens två delar och c. en objektivare även 
på ryska källor byggande uppskattning av ockupationens repressiva kontra 
legitima drag. Detta strävar jag efter att ge i föreliggande avhandling.    
 
c. Källorna                                                               
Det källmaterial som använts i avhandlingen finns till största delen till-
gängligt på riksarkivet (FRA) i Helsingfors. Det rör sig om delar av den 
dokumentsamling som år 1863 överlämnades från det ryska utrikesmini-
steriets arkiv och som på 1950-talet filmades för riksarkivets behov. Till 
materialet hör generalamiral Fjodor Apraksins privatarkiv som i original 
förvaras i den ryska flottans centralarkiv i S:t Petersburg (TsGAVF fond 
233). Orsaken till att arkivet placerats där är att Apraksin var chef för flot-
tan och en tid rentav president för amiralitetskollegiet.14 Materialet inne-
håller bl.a. de tyskspråkiga brev med ryska översättningar generalguvernö-
ren Gustav Otto Douglas skrev till denna sin förman. Några av de till anta-
let närmare etthundra breven saknas i sin tyska version på filmerna i riks-
arkivet och måste därför, om man vill använda detta språk, läsas i S:t Pe-
tersburg. Jag har utmärkt dem i fotnoterna med en asterisk (*).  
 Dåvarande professorn i nordisk historia vid Åbo akademi Oscar Nikula 
lånade mig en del material för min avhandling pro gradu 1962. Det bestod 
av en filmrulle med några av Douglas brev till Apraksin han låtit göra i 
TsGAVF under ett då nyligen gjort officiellt besök i Leningrad. Till mate-
rialet hörde också av professorn på stället gjorda anteckningar. Mina ut-
drag ur dem gällande Douglas önskemål inför sin utnämning till general-
guvernör i Finland konstaterades vara korrekta i samband med godkännan-
det av avhandlingen 1962, varför jag sett mig oförhindrad att i detta fall 
hänvisa till dem.   
 De kamerala handlingarna gällande Åbo generalguvernement finns 
bland länsräkenskaperna på riksarkivet. Utom huvudböckerna med redo-
visningar för den ryska beskattningen under civilförvaltningstiden före-
kommer där också de s.k. mantalsböckerna. Vidare finns generalguverne-
mentets tullförteckningar och diverse andra räkenskaper bevarade. En be-
tydande roll spelar Douglas brevbok, dvs. koncepten till de skrivelser ge-
neralguvernören sände till de lägre tjänstemännen. Större delen av breven 
är riktade till fogdar, länsmän och präster i Douglas eget lagmansdöme. 

                                                 
14 Se t.ex. Peterson 1979 s. 89, 404 – 405. 
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Som källa betraktad är denna brevsamling mindre pålitlig än den som för-
varas i fond 233. I Douglas brevbok rör det sig nämligen om koncept be-
träffande vilkas original och mottagande av adressaten inte kan råda full-
ständig säkerhet. Dessa brev avspeglar emellertid de rådande uppfattning-
arna och intentionerna hos generalguvernementets ledning.  
 Generalguvernörens brev till sina förmän i S:t Petersburg (i TsGAVF) 
är undertecknade av Douglas själv, men när det  gäller dokumenten i 
Douglas brevbok saknas ofta underskrifter. Vill man t.ex. fastställa gene-
ralguvernörens vistelseort vid olika tidpunkter har man därför större nytta 
av den förra brevsamlingen än av den senare. När det gäller Apraksins 
arkiv är det fråga om Douglas brev till sina förmän då jag i fotnoterna en-
dast hänvisar till dokumentets nummer. I alla andra fall markerar jag vil-
ken typ av arkivalie det är fråga om.  
 En annan grupp källor i riksarkivet utgör domboksserierna som upptar 
rättsprotokoll och liknande handlingar. Jag har i någon mån använt mig av 
sådana från tiden strax efter stora ofreden i syfte att exemplifiera de över-
grepp på civilbefolkningen som de ryska befattningshavarna anklagades för. 
Det kunde vara av intresse att också via dem klargöra de förväntningar all-
mogen hade haft på tjänstemännen och förvaltningen. Dessa källor har, som 
ofta konstaterats, i likhet med handlingarna från de s.k. östra och västra 
kommissionerna, en klart vädjande och överdrivande karaktär. De förhål-
landen som rådde under stora ofreden beskrivs i dem som ytterst plågsam-
ma för att garantera så stora gottgörelser som möjligt. Sett ur myndigheter-
nas synvinkel utgjorde dessa rättsprocesser en metod att legitimera det åter-
bördade svenska väldet. 
 Av visst intresse är den dagbok som kaplanen i Vahto Jacob Immenius 
förde 1713 – 1735. Den innehåller uppgifter om historiska händelser, kyrk-
liga förhållanden och framför allt prästmannens egna familjetilldragelser. 
Anteckningarna förmedlar med sitt mikroperspektiv intrycket av ett lugnt 
liv i församlingen nära Åbo.  
 
 
1.2  I avhandlingen använd teori och terminologi 
 
a. Förvaltning och politisk kultur  
Förvaltning innebär att vissa sociala relationer mellan olika aktörer ger 
uttryck för den ordning eller den politiska kultur som råder i ett samhälle. 
Max Weber skiljer mellan ordningar som upprätthålls av a) målrationella 
motiv, b) sedvänjor och c) legitimitet. Gränserna mellan dessa tre former är 
flytande, men man kan konstatera att den kultur som upprätthålls av tradi-
tioner är stabilare än den som uppbärs av egenintresset. Sett ur undersåtens 
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synvinkel kan en viss typ av ordning sägas råda då den åstadkommer ett 
likartat beteende hos det stora flertalet individer i ett samhälle.  
 När det gäller dem som arbetar inom förvaltningen kan deras status som 
tjänstemän juridiskt ses antingen ur förvaltningsrättslig eller straffrättslig 
synvinkel. I det förra fallet räknas som tjänstemän alla som gör bruk av 
offentlig makt, i det senare fallet betraktas också sådana som valts att hand-
lägga offentliga ärenden över huvud taget som tjänstemän.15 Denna gamla 
uppdelning i en snävare, respektive vidare definition existerar än i denna 
dag.16 En allmänt accepterad uppfattning på 1700-talet var att kronan dele-
gerat en del av sina funktioner till ämbetsmännen som i sin tur stod i straff-
rättsligt ansvarsförhållande till sin uppdragsgivare.17 Begreppet tjänsteman 
använder jag därför i avhandlingen på samma sätt som Nils Herlitz och 
Marie Lennersand för att beteckna ”alla som på olika sätt stått i …´rikets´ 
eller ´statens´ tjänst”.18   
 Ifråga om själva förvaltningsapparaten blir min tolkning av situationen 
under ockupationstiden den att inte endast rättsväsendet utan även kyrkan 
bör räknas in. Detta på grund av de med förvaltningen sammanhängande 
uppgifter som tilldelades prästerskapet. Också den då gällande svenska 
kyrkolagen (1686) förutsatte ett nära förhållande mellan kyrka och stat.  
 Beteckningen för ”den starka staten” varierar beroende på vilka aspekter 
man inriktar sin forskning på. Sven A. Nilsson och Jan Lindegren som stu-
derat krigföring och resursuttag väljer uttrycket ”militärstat”.19 Marie Len-
nersand som undersökt politiska och förvaltningsmässiga aspekter stannar 
för namnet ”den absoluta staten”.20 Jag använder mig i avhandlingen före-
trädesvis av denna sistnämnda term eftersom min ansats är förvaltningspoli-
tisk. 

Också begreppet stat kan emellertid diskuteras påpekar sociologen The-
da Skocpol. Staten tjänar ingen särskild grupp framhåller hon.21 Weber 
anför en mycket generell definition på stat enligt vilken staten utgör en or-
ganisation som inom ett visst geografiskt område utövar makt med monopol 
på legitim samhällelig våldsutövning.22 Definitionen skulle berättiga till att 
                                                 
15 Uotila 1984 s. 23 – 24. 
16 Finlands lag 1992 St.1 12 § s. 1446. 
17 Tiihonen & Tiihonen 1983 s. 108. 
18 Lennersand 1999 s. 43; se även “Tjänsteapparatens huvudsektorer och tjänsteinnehavar-
nas fördelning på dessa i Finland 1721 – 1870” enl. Wirilander 1982 s. 99. 
19  Linde 2000 s. 13; Nilsson 1990; Lindegren b (s.a.). 
20  Lennersand 1999. Den absoluta staten får emellertid inte i en snävare tolkning uppfattas 
som avseende endast själva kungamakten. Maktstaten eller absolutismen utgjorde för övrigt 
enligt bl.a. Antti Kujala i praktiken mera ett program än ett fullföljt tillstånd (Kujala 2001 s. 
12; se även Ericsson 2002!). 
21  Lennersands uppg. 1999 s. 17.      
22  Weber 1983 s. 38 – 40. 
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använda termen stat även för den ryska regimen under stora ofreden i Fin-
land i den mån denna kan anses ha varit legitim. Men även bortsett från 
detta krav känns en dylik användning obekväm till följd av ockupationens 
interimistiska karaktär och kommer därför att undvikas i denna framställ-
ning.  

Det råder delade meningar om vad som skall räknas till centralförvalt-
ningen. Björn Asker avser med vad han kallar centralmakten både statsled-
ning och centrala ämbetsverk, men ger inte som en del andra forskare ut-
rymme även för den byråkratiska apparaten.23 Då det gäller stora ofredens 
Finland är det naturligaste att räkna överheten i Ryssland, dvs. tsaren, det av 
honom 1711 införda ministerrådet kallat senaten och de enligt svenskt 
mönster fr.o.m. 1718 upprättade kollegierna till statsledningen eller rikssty-
relsen. Jag kommer för klarhetens skull inte att tala om centralmakt eller 
centralförvaltning i fråga om relationerna mellan Ryssland och det ockupe-
rade Finland utan anser att sådana termer bör förbehållas de interna ryska 
relationerna. Inte heller använder jag uttrycket centralförvaltningen för att 
beteckna den civila ockupationsbyråkratin i Finland. De i Finland verkande 
ockupationsmyndigheterna uppdelar jag i guvernementsledningen (general-
guvernör med kansli), de regionala lagmännen och de lokala lägre tjänste-
männen.  

En fråga som också kan diskuteras är i vilket skede byråkratin med stör-
re snabbhet och effektivitet efterträdde den tidigare patriarkala auktoritets-
organisationen. I den tidigmoderna förvaltningens historia uppfattas Sverige 
rätt allmänt som en i detta avseende förhållandevis avancerad stat fr.o.m. 
1630-talet och in på 1700-talet.24 Weber uppställde sex kriterier för en (mo-
dern och professionell) byråkrati. De är inte absoluta till sin natur utan de 
kan innefatta olika övergångsformer och har därför kunnat tjäna som ut-
gångspunkt vid studier av förvaltning på olika nivåer även gällande den 
tidigmoderna perioden.25 Enligt Weber kännetecknas byråkratin kort ut-
tryckt av a) sin bundenhet till regelverk som samtidigt fastslår målet med 
verksamheten, b) hierarki och instansordning där högre befattningshavare 
kontrollerar lägre och där de styrda ges möjlighet att vädja till högre in-
stans, c) arkivering samt separation mellan tjänstemännens ämbetsåliggan-
den och privatliv, d) åtminstone i sin specialiserade form en grundlig fack-
utbildning, e) tjänstemän med heltidssysslor och f) en tjänsteutövning som 
medvetet följer allmänna fasta regler. En viktig ingrediens var följaktligen 
eliminerandet av alla personliga känslor och bedömningar vid handlägg-

                                                 
23 Asker 2004 s. 65. 
24 Runeby 1979 s. 11 – 12; Peterson 1979 s. 416.  
25 Se t.ex. Frohnert 1993 s. 5 – 9, Cavallin 2003 s. 17 – 18, Jonsson 2003 s. 119 – 121 eller 
Asker 2004 s. 25 – 26. 
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ningen av ärenden.26 Webers idealtyper gällande byråkratin kommer att i 
slutet av denna studie användas som mått på förvaltningens funktionalitet i 
organisatoriskt hänseende emedan de utgör reella och lätt iakttagbara fakto-
rer. 
 När det gäller tjänstemännens löner utgår man ifrån att i en ren byråkrati 
erhålls lönerna i penningform. I det fall att (lägre) tjänstemän, såsom i Sve-
rige, i stället fick använda sig av förmåner som egentligen skulle tillkomma 
den styrande makten – härskaren – t.ex. skatter och tjänster, råder en pre-
bendal organisation. Där den rena byråkratin finns visar lönens storlek ock-
så platsen i hierarkin. Dessutom existerar ofta en fastställd rangordning.27  

I fråga om begreppsparet kollegialt och auktoritärt styre har i Sverige 
det förra tagits i bruk redan på Gustav II Adolfs tid för de centrala ämbets-
verkens del. Däremot utformades på regional förvaltningsnivå länsstyrel-
serna som chefsämbetsverk.28 I tsar Peters tankevärld spelade, som senare 
kommer att framgå, den svenska modellen såväl ifråga om den kollegiala 
centralstyrelsen som den utövade regionala förvaltningen en betydande roll. 
 Termen politik kan användas i olika betydelser. Den kan ange ett sam-
spel mellan olika gruppers strävanden, men den kan också avse – såsom 
fallet är i denna avhandling – taktiken, dvs. tillvägagångssättet för en in-
tressegrupp, inklusive statsledningen, att uppnå vissa mål.  
 Begreppet politisk kultur togs först i användning inom samhällsveten-
skaperna. Det kopplades till demokratiforskningen av Gabriel A. Almonds 
och Sidney Verbas Civic Culture (1963). Enligt dem fick den politiska 
aktiviteten i ett visst system sin inriktning genom det nät av attityder som 
den politiska kulturen bildade.29 Det gäller med andra ord hur man under 
ett tidsskede uppfattar att makten utövas rent praktiskt.  
 Den politiska kulturen har sedan 1980-talet använts som begrepp även 
av historiker. Keith Michael  Baker kommer via en kedja av bestämningar 
fram till följande definition: 
 
 Political culture comprises the definitions of the relative positions from 

which individuals and groups may (or may not) legitimately make claims 
one upon another, and therefore of the identity and boundaries of the com-
munity to which they belong (or from which they are excluded).30 

                                                 
26 Weber 1976 s. 550 – 565. 
27 Frohnert 1993 s. 7.   
28 Asker 2004 s. 334. 
29 Aronsson 1992 s. 338. 
30 Baker 1987 s. xii. 
” Politisk kultur innefattar hur de relativa positioner från vilka individer och grupper kan 
(eller avstår från att) på ett legitimt sätt resa krav på varandra definieras och anger därmed 
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Den politiska kulturen är en historisk skapelse, påpekar Baker, och som 
sådan föremål för bearbetning och utveckling. Även då omvälvande för-
ändringar sker i den efterlämnar dock tidigare praxis spår som påverkar de 
nya företeelserna.31  Den politiska kulturen formas emellertid under en 
lång följd av år.32 Det kan för den skull inte under en tillfällig ockupation 
bli fråga om en egentlig förändring av den politiska kulturen utan endast 
om avvikelser från det rådande mönstret. I denna avhandling kommer den 
politiska kulturen i västra Finland 1717 – 1721 att ses i skenet av Bakers 
tankegång.  
 Nils Erik Villstrand 33 har formulerat en rad nyckelfrågor gällande den 
politiska kulturen. Han konstaterar att i den politiska kulturen bestäms 
 

 vad som är politik – fältet/kompetensen 
 var politiken utspelar sig – arenorna 
 vem som kan delta – aktörerna 
 hur politiken utövas – regler/processer 
 varför resultatet är giltigt – legitimiteten 

 
Svaren på frågorna skall tydliggöra sambandet mellan de politiska struktu-
rerna och den politiska kulturen. Frågorna har därför relevans för under-
sökningen om maktförhållandena under perioden 1717 – 1721.34  
 
b. Makt, legitimitet och repression 
Enligt Max Weber är auktoriteten den praktiska tillämpningen av det inex-
akta och mera svårfångade begreppet makt. Han utgår ifrån att den som 
inom en social relation innehar makt kan genomdriva sin vilja trots mot-
stånd. Auktoriteten medför å sin sida sannolikheten för att en order blir 
åtlydd. Både makt och auktoritet innebär alltså förmåga att åstadkomma 
förändring. Weber skiljer mellan tre typer av legitim auktoritet: den legala, 
den traditionella och den karismatiska. Det är de två första som i denna 
avhandling kan sättas på prov. Den tredje utgörs av ”den personliga nåde-
gåvans auktoritet”, vanligen medfödd, och kan därför inte komma ifråga. 
Legal auktoritet bygger på rationella krav och dess mest typiska form anser 
Weber att utgörs av det byråkratiska systemet. Det bör emellertid konstate-

                                                                                                                
innehållet och gränserna för den gemenskap till vilken dessa människor hör (eller från 
vilken de är uteslutna)” (min översättning). 
31 Baker 1987 s. xii. 
32 Se t.ex. Österberg 1993 s. 127 – 128. 
33 Villstrand  2004 – 2005 s. 116. 
34 Jfr. Ifversen 1997 s. 148. 
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ras att Weber ställer sina krav på den legala typen av auktoritet så högt att 
en ockupationsregim har svårt att uppfylla dem. Dessa krav omfattar bl.a. 
härskarens bundenhet av samma lagar och normer som gäller undersåtarna, 
dvs. en likställdhet som snarast karakteriserar moderna stater. I den tradi-
tionella auktoriteten uppfattas den administrativa staben som bestående 
mera av tjänare än ämbetsmän. Auktoriteten härleds då ur traditionen – ”det 
som alltid tidigare gjorts”. Den nedärvda patriarkalismen utgjorde en form 
av traditionell auktoritet.35  
 Ofta används prestige som synonym till auktoritet. Den är emellertid 
självförvärvad och motivet är vanligen självhävdelse. Men legitimitet nås 
aldrig enbart genom prestige.36 Den amerikanske forskaren Barrington Mo-
ore Jr kopplar intimt samman makt och legitimitet när han konstaterar att en 
regim för att vinna auktoritet och därigenom legitimitet bör kunna garantera 
invånarna trygghet och framtidstro. Endast så kan samhällslugnet bibehål-
las.37  
 De överhetliga auktoritetssystemen har i allmänhet en stark strävan efter 
att vidmakthålla föreställningen om sin egen legitimitet. Detta kan ske ge-
nom att kontinuerligt påvisa nyttan av den rådande hierarkin. Legitimering-
en har inte enbart ett ideellt utan även och framför allt i sin, vad historikerna 
kallat, pacificerande form ett praktiskt och pragmatiskt syfte. Legitimering-
en är ju den verksamhet som syftar till att ge en regim en prägel av legitimi-
tet. Den underlättar upprätthållandet av samhällsdisciplinen, dvs. en mer 
eller mindre motståndslös lydnad.38 Samma syfte har också repressionen, 
dvs. undertryckande av folkligt motstånd, fastän medlen är motsatta. Båda 
företeelserna kan därför sägas vara intentionella. Om repressionen i histo-
rieforskningen ses som den enda formen av maktutövning under en tidspe-
riod förblir enligt min mening dörren till det ideologiska rummet stängd. 
Längre än så har inte utblickarna i de tidigaste verken om stora ofreden nått. 
Alla i detta fall ryska handlingar har då setts som i grunden onda. 
 Eftersom frågan huruvida ryssarnas handlande i Finland under civilför-
valtningens tid ägde eller saknade legitimitet är ett övergripande tema i 
denna avhandling är det på sin plats att här i någon mån ta upp diskursen 
om legitimitetens väsen. Den franska författarinnan Simone Weil, som lev-
de under första hälften av 1900-talet, har kallat legitimiteten ett av de vack-
ra ord som förlorar i valör då man vill förklara deras betydelse genom att 
applicera dem på mänskliga styrelseformer. Den springer fram ur rättvisan 

                                                 
35 Weber 1983 s. 38; Weber 1977 s. 42; Bennion 1933 s. 160-165; Freund 1970 s. 230 – 
234; Carlton 1992 s. 7. 
36 Jfr Freund 1970 s. 224 – 225. 
37 Moore 1978 s. 21 – 22, 42. 
38 Linde 2000 s. 23; Weber 1983 s. 23, 144 – 145; Freund 1970 s. 221, 229 – 230. 
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och kräver en balans mellan makt och ansvar. Legitimiteten är inte ett en 
gång för alla uppnått oföränderligt tillstånd – något som kan formalistiskt 
definieras – utan något som gång på gång bör förtjänas av de styrande och 
bekräftas av de styrda. Weil framhåller även att de politiska system som slår 
vakt om legitimiteten vanligen håller sig med en dubbel preventiv meka-
nism. Den ena delen utgör stödet för de strävanden som syftar till upprätt-
hållandet av legitimiteten. Den andra består av sanktionsförfaranden mot 
repressionsbenägna maktutövare för att genom uppväckande av fruktan 
förhindra avvikelser från lagligheten.39 Legitimiteten bör inte förväxlas med 
legaliteten, som är ett statiskt tillstånd.40 Den förra har definierats på de 
mest olikartade sätt under tidernas lopp.  
 Max Webers tankar har i många fall tagits till utgångspunkt inom mo-
dern forskning gällande legitimiteten.41 Ett utövande av ett starkt auktori-
tetssystem kan enligt Weber ske endast om systemet är legitimt, dvs. det 
upplevs som sådant av dem det riktar sig till. Undersåtarnas samtycke (Füg-
samkeit) visar sig i detta. Enligt Weber bör man inte, då man diskuterar 
frågan om en regims legitimitet, fälla en moralisk dom, som filosoferna gör, 
utan snarast avge en rapport (empiriskt korrekt eller inkorrekt) om männi-
skornas uppfattning. Weber var av den åsikten att legitimitet föreligger då 
de involverade anser att så är fallet. Detta uppreser sig bl.a. universitetspro-
fessorn i Leeds David Beetham starkt emot. Denne hävdar å sin sida att 
avgörandet om vad som är legitimt genom en dylik definition råkar i hän-
derna på de manipulativa maktinnehavarna själva. Beethams egen åsikt om 
vad som kan betecknas som legitimt är däremot mycket prohibitiv. Den 
innefattar endast tre kategorier: a) överensstämmelse med vad som är legalt, 
b) godtagbara regler som även bygger på både de styrandes och de styrdas 
värderingar (beliefs) och c) legitimering genom uttalat samtycke.42 När det 
gäller lydnaden för givna order anser Weber den endast vara tecken på er-
kännandet av en nödvändighet –  oberoende av den lydande personens egen 
uppfattning. Weber framhåller också att den renaste formen av legal aukto-
ritetsutövning sker genom byråkratisk administration.43 Agne Lundquist, 
som översatt Webers Ekonomi och samhälle, säger i förordet bl.a. följande. 

 
 För Weber tycks innebörden av ”legitimitet” helt enkelt vara liktydig med 
ett systems ”stabilitet”. Om de ”underlydande” inte tror på ett systems legi-
timitet, är det dömt att vara instabilt och kommer att falla sönder. 44  

                                                 
39 Weil 1987 s. 87, 93 – 94. 
40 Winch 1972 s. 17. 
41 Se t.ex. Jensen 1987 s. 305 – 307.  
42 Beetham 1992 s. 8 – 9, 20.  
43 Weber 1983 s. 144-146; Freund 1970 s. 222. 
44 Ibidem s. XXXI – XXXII. 
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Frågan om behovet av ett godkännande från de styrdas sida hade sitt ur-
sprung i idén om ett samhällskontrakt som på allvar togs i bruk på 1500-
talet och som förfäktades av de tänkare som ville rättfärdiga motståndet mot 
styrelsen – speciellt i dess absolutistiska form. Kampen stod under den ti-
digmoderna perioden kring den patriarkala styrelseformen som driven till 
sin spets bl.a. i Frankrike och Ryssland gett redskapen för en oinskränkt 
makt.  
 Man har på olika sätt försökt tackla idén om acceptansen som uttryck för 
en legitimitet. Ett problem har därvid varit om lydnaden inför en given or-
der är ett uttryck för en annans vilja. Är det i så fall möjligt att i lydnaden 
även innefatta den agerandes egen vilja? Ett svar som kan ges är att en per-
sons lydnad inte endast är beroende av att en order utdelas utan också av att 
aktören ser en nytta i åtlydnaden. Uttrycker lydnaden endast en nödvändig-
het, står den utanför aktörens kontroll. Men handlar den lydande av egen 
fördel, är det redan fråga om aktörens vilja. Och då är egenintresset endast 
en av flera komponenter i beslutet.45  
 Huvudsakligast två grepp har använts då man övervägt acceptansen. Det 
anarkistiska betraktelsesättet består i att auktoriteten bevaras genom infö-
randet av en ideologi eller en myt. Denna metod har betecknats som irratio-
nell eftersom den endast bevarar skenet av rationalitet. Den anarkistiska 
synen förkastar, såsom ovärdig en människas dignitet, hela den sociala 
uppbyggnad som tvingar henne att ställas under en annans vilja utan att 
själv kunna bestämma om det. Det andra sättet att nalkas problemet är det 
kontraktsenliga där acceptansen snarast utgör en förnuftsenlig strategi för 
att nå vissa individuella eller sociala fördelar.46 Sistnämnda syn ligger till 
grund för diskussionen i denna avhandling. Det är att observera att kontrakt 
också kan påtvingas en part.47 
 När det i dagens situation gäller att återge relationerna mellan överhet 
och undersåtar under den tidigmoderna epoken konfronteras mot varandra 
två tankegångar som samtidigt också i viss mån utgör varandras stöd: makt-
statstanken och interaktionsperspektivet. I den förra hade staten upphöjt sig 
själv till den bestämmande parten i spelet om makten. De styrande hade i 
kraft av monarkin gett de styrda ett erbjudande som ej gått att tillbakavisa: 
beskydd mot ersättning. Denna ersättning utgjordes av en resursmobiliser-
ing som var en förutsättning för möjligheten att upprätthålla den absoluta 
staten. Interaktionsperspektivet för å sin sida in legitimitetsfrågan i den 

                                                 
45 Winch 1972 s. 12 – 14.  
46 Ibidem. 
47 Jfr t.ex. vissa nordamerikanska indianstammars kontraktsenliga men motvilliga förflytt-
ning till reservat!  
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politiska kulturen. Två motpoler, de styrande och de styrda, befinner sig 
enligt detta synsätt i en ständig omförhandling av det underförstådda sam-
hällsfördragets innehåll. 
 Det har visat sig att maktstats- och interaktionstänkandena går att kom-
binera.48 I detta arbete utgår jag ifrån interaktionsmodellen, men eftersom 
det rör sig om studiet av en ockupation lyser makttänkandet ofta fram. 
 Ju större staten växte sig, desto brokigare blev floran av språk, religioner 
och sedvänjor och desto större svårigheterna att förenhetliga riket. I interak-
tionen rådde allmänt en situation där ingen tvekan existerade om på vilken 
sida ”makthavarna” fanns. Men det fanns kanaler längs vilka de styrdas 
önskningar kunde föras fram: supplikrätten, allmogebesvären och de kring-
resande, lyssnande och rannsakande kommissionerna. Eftersom överhetens 
maktmedel var starkast i interaktionsmodellen kan ömsesidigheten sägas ha 
varit asymmetrisk. Statsmakten köpslog dock om hur interaktionen skulle 
utövas, t.o.m. under repression. Som exempel kan anföras bestraffandet 
endast av ledarna vid uppror.49 Så länge dialog förelåg och inte förvandla-
des till en monolog kunde man dock tala om legitimitet.50  
 Överhetens avsteg från ömsesidighetsprincipen ledde ibland till bonde-
motstånd – öppet (enl. James C. Scott ”public transcript”) eller dolt (”hid-
den transcript”). Det vardagliga motståndet, som Scott talar om hade mer 
eller mindre maskerade former såsom kontinuerliga missnöjesyttringar mot 
överheten, maskning, rymning, stöld, förtal och simulerad dumhet. Det 
öppna våldet utgjorde på sina håll kulmen på en längre tids dolt motstånd.51  
 
 
1.3 Två tidiga folkrättsliga tänkare 
 
En av huvudprinciperna vid all historieforskning är att inte applicera mo-
derna uppfattningar om t.ex. rätt och orätt på en svunnen tid. De samtida 
moraliska ledstjärnorna utgör i stället en användbar referensram. Tsar Peter 
hade i sitt personliga bibliotek böcker av tidens folkrättsliga tänkare. Han 
gav också order om att till ryska översätta verk av Grotius och Pufendorf.52 
Det ger oss anledning att något gå in på dessa filosofers tankegångar. 

                                                 
48 Se t.ex. Johan Holm 2007 passim. 
49 Tilly 1995 s. 99 – 103; Kujala 2001 s. 26. 
50  Ifråga om avsnittet gällande legitimiteten som ledmotiv i den praktiska politiken har 
konsulterats Villstrand 2005. Gällande omförhandlingen se Ericsson 2002 s. 17. 
51 Scott 1985 s. 28 – 41, 289 – 350 och passim; Linde 2000 s. 26, 13; Österberg 1989; 
Aronsson 1992; Gustafsson 1994; se emellertid Österberg 1993 s. 133; Villstrand 1999 s. 
94 – 95.   
52 Bobrova 1978 nr 1414 – 1417; Pipes 1974 s. 128. 
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 Enligt den rättslärde historikern och teologen Hugo Grotius (borgerl. 
Huig van Groot), som i hög grad genom sina tankar i De jure belli ac pacis 
(1625, 1704) formade sin samtids rättsuppfattning dikterade genom vad 
han kallade krigets lag den krigförandes rättigheter och skyldigheter. Även 
om han efterlyste ett mänskligt uppträdande i samband med krigföringen 
och därvid påverkade den i humanare riktning, var han hård mot de beseg-
rade när han bedömde erövrarens rätt. Den som tog ett område i besittning 
fick, enligt Grotius, också uppställa de regler vilka invånarna måste följa. 
Stater kunde likaväl som individer förlora vad de ägde genom krigets lag 
och t.o.m. en frivillig underkastelse innebar ingenting annat än uppgivan-
det av det som annars kunde tas med våld. Erövraren hade därtill rätt att 
göra de resursuttag han ville.53 Det rör sig alltså inte om ett pacifistiskt 
verk – ett sådant hade ej haft den genomslagskraft Grotius bok de facto 
fick.   
 Ifråga om den förstörelse en erövrare gör i områden han ockuperar 
nämner Grotius några fall i vilka han anser sådan berättigad. Ett dylikt är 
då avväpning sker. Ett annat då man fråntar fienden det han i krigföringen 
kan dra nytta av. I båda fallen bör berövandet ske med urskiljning. Att fritt 
växande träd kan användas för belägringsändamål betyder inte att fruktträd 
behöver fällas. Över huvud taget inser en förnuftigt tänkande befälhavare 
det okloka i att förstöra det han senare själv kommer att förfoga över. Den 
forngrekiske historieskrivaren Polybios kallade det tecken på rasande sin-
nen (”animi rabiosi”) att spoliera vad som motståndaren inte hade direkt 
nytta av såsom t.ex. konst eller tempel, framhåller Grotius.54  
 Grotius utvecklade utom folkrättsteorin även sin version av naturrättslä-
ran som utgår ifrån de i den mänskliga naturen liggande oföränderliga 
rättigheterna, t.ex. rätten till liv, frihet och egendom. De handlingar som 
bygger på det mänskliga förnuftet är rätta och grunden för staten vilar på 
samhällsfördraget som bör hållas – ”pacta sunt servanda”.55 
 Den andra av 1600-talets stora tänkare som tilldrog sig tsar Peters in-
tresse var Samuel Pufendorf som en tid verkade som professor vid Lunds 
universitet och hovets rikshistoriograf. Han ansåg att naturrätten krävde av 
människan att hon strävade efter upprätthållandet av samhällsfreden. Pu-
fendorfs De officio Hominis et Civis (1673) blev på 1700-talet något av en 
filosofins lärobok bl.a. för studerandena vid akademin i Åbo. Men inte nog 
därmed: genom läsning av Pufendorfs verk fick blivande statstjänstemän 

                                                 
53 Grotius 1704 kap. VIII s. 117 – 121. 
54 Ibidem kap. XII § I – III s. 170 – 173, § V – VI s. 175 – 176, det citerade uttrycket s. 175; 
också den svenska arméns då gällande krigsartiklar förbjöd skändning av kyrkor, skolor 
och sjukhus (Sarkamo 2005 s. 425). 
55 Marc-Wogau 1984 s. 112, 218. 
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en teoretisk kunskap för sin framtida uppgift. Utom att en statstjänares 
skyldigheter och rättigheter därmed klarlades, motiverades även det befo-
gade till statligt maktbruk. Det är sist och slutligen naturlagen som tvingar 
individerna att följa samhällets lagar och överhetens befallningar.56 
 Såsom senare kommer att framgå kände tsar Peter till tidens filosofiska 
litteratur gällande bl.a. naturrätten och de folkrättsliga aspekterna. Man kan 
därför med viss säkerhet utgå ifrån att de övergrepp som från rysk sida 
skedde på civilbefolkningen antingen innebar medvetna avsteg från dessa 
principer eller var resultaten av beslut fattade på relativt låg militär nivå. 
Tsaren själv uppmanade vid några tillfällen till skonsamhet vid krigföring-
en.  Gamla och nya idéer – enkelt uttryckt brutalitet respektive barmhärtig-
het – bröts vid denna tid mot varandra. Inom olika staters riksledning disku-
terades på principiell nivå vid denna tid krigets och ockupationens rättfär-
dighet.57 
 
 
1.4 Ockupationens väsen 
 
Detta avsnitt kommer att beröra ockupationens olika former, dess termino-
logi och det teoretiska underlaget för forskningen. Ockupationen ligger i 
den grå zonen mellan krig och fred. Förenklat uttryckt innebär den ett för-
sök från en yttre aktör att inverka på hur ett område styrs. Tillståndet under 
en ockupation är emellertid inte statiskt utan underkastat en dynamisk pro-
cess som är beroende av den politiska kultur som uppstår i området. Under 
tidigmodern tid innebar en ockupation ett tillfälligt förenande av det ocku-
perade området med det ockuperande landet som ofta redan hade formen av 
en konglomeratstat (composite monarchy).58 Detta förhållande underlättade, 
som vi skall se, upprätthållandet av ockupationen. En uppenbar svårighet 
visade sig under tidens besittningstaganden vara organiserandet av den allt 
överskuggande logistiken.59   
 Det existerar en väsentlig skillnad mellan vad som folkrättsligt kallas 
occupatio pacifica och occupatio bellica. I det förra fallet rör det sig om ett 
besittningstagande som bygger på en överenskommelse eller ett fördrag.  

                                                 
56 Korkman 2001 s. 217, 220; Karonen 1999 s. 287; Englund 1989 s. 177. 
57 Laidre 1996 s. 14. 
58 Uttrycket ´konglomeratstat´ lanserades av Harald Gustafsson för att beteckna den situa-
tion som rådde då erövrade provinser fick behålla sina tidigare statsskick trots att de skilde 
sig från det erövrade landets eget (Gustafsson 1998 s. 195; se även Villstrand 2008c s. 14 – 
20).   
59 Se t.ex. Kuvaja 1999 passim och Hårdstedt 2002 passim.. 
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Detta fördrag ingås mellan den part som tidigare haft överhögheten i det 
ockuperade området och den part som står i beråd att överta den. Situatio-
nen har ibland kallats ”delad suveränitet”. Den kan ha föregåtts av krigiska 
förvecklingar och frivilligheten kan ha pressats fram genom påtryckningar. 
Occupatio pacifica innefattar inte något krav på ett godkännande från be-
folkningens sida. Ockupanternas möjligheter att nå legitimitet är emellertid 
då betydligt större och riskerna för repression märkbart mindre än vid det 
krigiska besättandet, occupatio bellica. Denna andra form av ockupation är 
emellertid den genom tiderna mest förekommande. Den medför vanligen att 
ockupanterna uppfattar sig själva som legitima herrar medan befolkningen 
vänder sig mot dem. Detta leder i sin tur till att de nya härskarna tillgriper 
våld, varvid styrelsen blir auktoritär. Grunden för ockupanternas uppfatt-
ning om sin egen legitimitet låg i det äldre statsrättsliga tänkandet. Enligt 
det övertog erövraren i en occupatio bellica-situation den tidigare maktut-
övarens befogenheter. Denna tanke övergavs en tid efter stora ofreden till 
förmån för åsikten att ockupanten utövade sin egen makt. Ockupanternas 
behov av att betona sin legitimitet var trefaldigt. Det gällde inför befolk-
ningen i det ockuperade landet, inför eget folk och inför en kritisk opinion i 
tredje land. Det bör emellertid betonas att besittningstaganden och ockupa-
tioner alltid är tvångsåtgärder.60  
 En speciell form av auktoritärt styrande under en krigisk ockupation är 
den militära typen av förvaltning. Inom denna är graden av repression 
mycket hög medan så inte behöver vara fallet vid den rent civila ockupatio-
nen som ibland följer i ett senare skede. Uppdelningen mellan militärt re-
spektive civilt styre under en ockupation är av betydelse för legitimiteten. 
Eftersom det militära styret inte kan bygga på något slag av deltagande i 
och tillhörighet med civilsamhället uppvisar det ett brutalare ansikte än det 
civila. Under en kort ockupation uppträder vanligen inte en civilförvaltning 
eftersom införandet av en sådan kräver tid och ansträngning. 
 I den juridiska diskursen har man uppställt några kriterier för att en 
ockupation skall betecknas som ”militär”. Ett är att tyngdpunkten för verk-
samheten ligger på förvaltningssidan. Ockupationen bör vidare vara total, 
dvs. omfatta ett enhetligt område och fungera effektivt. Ockupanterna upp-
rätthåller i alla lägen en så hög grad av kontroll som möjligt över det in-
tagna området. Det räcker inte med en invasion, utan en viss varaktighet 
och regelmässighet bör även finnas. Det skall också tilläggas att ockupa-
tionen medför antingen kortfristiga resursuttag för försörjning av trupperna 
eller långfristigt inriktad exploatering av området. Epitetet militär för oc-
kupationen pekar på den främmande arméns roll som aktör.61    
                                                 
60 Osmonsalo 1947 s. 103; Stubbe da Luz 2004 s. 84, 233; Keep 1985 s. 214 – 215. 
61 Horst 2006 s. 253 – 255; Carlton 1992 s. 176. 
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 Den långvarigaste formen av besittningstagande är annekteringen, dvs. 
ett införlivande med det ockuperande landet. Uppdelningen i occupatio 
bellica och annektering är emellertid såtillvida otillräcklig att den ännu inte 
säger något om arten av maktutövning. En ockupationsregims proklame-
ring av en kommande annektering kan redan i och för sig ha ett repressivt 
eller legitimerande syfte. Den kan avisera förtrycksåtgärder eller bredda 
vägen för en pacificering. Efter det att införlivandet skett kan alla åtgärder 
i det berörda området, t.ex. resursuttag och assimilering, betecknas som 
”inre angelägenheter” av de nya makthavarna.62   
 Ockupationsmakten kan tillämpa olika slag av strategier i förhållande 
till det ockuperade området. Det kan röra sig om a) kontroll, b) exploate-
ring, c) utplåning, d) undsättning eller e) integration. I det första fallet an-
vänder sig ockupanterna av befallningar, hotelser och tvångsåtgärder, dvs. 
repression. I det andra utgör det ockuperade området en mjölkko där re-
sursuttagens nivå bestämmer ockupationens ekonomiska förtryck. Om 
subsistensnivån och näringslivets reproduktionsförmåga hotas upplevs 
ockupationen av befolkningen i det ockuperade området som skoningslös. 
Innebär ockupationsstrategin utplåning rör det sig om s.k. folkmord medan 
ockupanterna vid undsättning igen vill ersätta en icke-önskad regim med 
en annan. Med integration avses slutligen en sammansmältning av det 
ockuperade området med erövrarlandet.63 
 Den brittiske sociologen Eric Carlton delar i Occupation. The policies 
and practices of military conquerors (1992) in ett antal av världshistoriens 
ockupationer just enligt ockupanternas avsikter. Den uppdelning han gör är 
följande: a) det romerska imperiets assimileringspolitik, b) omskolnings-
strävandena i den brittiska kolonialismens Indien, c) uppodlingen i Latin-
amerika under USA:s neokolonialism, d) återupprättandet av den makedo-
niska storheten under Alexander den store, e) den misslyckade integratio-
nen mellan Japan och den utvidgade välståndssfären i Östasien, f) Musso-
linis repression av Abessinien, g) den spanska exploateringen av Peru, h) 
européernas underkuvande av ursprungsbefolkningen i Nordamerika, i) 
assyriernas vandalism och folkförflyttningar och j) den nazistiska utplå-
ningspolitiken.64  
 Att klassificera ockupationer enligt en enda variabel kan förefalla pro-
blematiskt, eftersom ett besittningstagande vanligen har flera än ett syfte-
mål. Det visar sig också att bakom Carltons monoklassificering döljer sig 
en mångfald sekundära faktorer. Ifråga om t.ex. det antika Roms politiska  

                                                 
62 Texten i avsnitt 1.4 bygger där ej annat anges på Politik und Geschichte 2005 s. 324 – 
339, Stubbe da Luz 2004 s. 81, 144 – 147 och Steiger 2006 s. 219, 224. 
63 Stubbe da Luz 2004 s. 214 – 219; Carlton 1992 s. v, vii. 
64 Carlton 1992 passim. 
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Tabell 1: Skala för befolkningens respons i ett ockuperat område 
 
Kategori Kännetecken 
1. Obetingat motstånd Målet: förintelse av motståndare och upphävande 

av ockupation. Rättfärdigas vid s.k. terrorockupa-
tion. 

2. Betingat motstånd Allt-eller-intet-principen förkastas. Långfristig 
strategi. Även enskilda individuellt beslutade och 
genomförda kontinuerliga sabotageföretag. 

3. Passiv obstruktion ”Nålstickstaktik” utan att själv utsättas för fara. 
Vardagsmotstånd. 

4. Passiv lydnad Minimering av egen risk. Basen utgör rationell 
”kostnads-/nyttoberäkning” då följderna av aktio-
ner noga övervägs. 

5. Samarbete på upp-
maning av ståthållare 

Bygger på rädsla, servilitet och/eller önskan att 
undvika mera omfattande repressalier.  

6. Samarbete på eget 
initiativ 

Kan bero på ansvarsmedvetande, speciella intres-
sen eller identifiering med ståthållarregimen. 

7. Betingat understöd   Partiell intressegemenskap mellan ockupanter och 
delar av befolkningen eller vissa invånares makt- 
ägande- eller prestigeambitioner. 

8.      under-
stöd 

Intressegemenskap mellan ockupanter och be-
folkning. Förekomsten av en ockupantvänlig 
”femte kolonn” under ståthållarregimens beskydd. 

 
Källa: Stubbe da Luz 2004 s. 238 – 243 
Anm.: I fråga om Ryssland var vanligen ståthållaren kallad generalguvernör 
efter guvernementsordningen av år 1708 (Stubbe da Luz 2004 s. 123). 
  
intentioner kan man urskilja bl.a. a) strävan efter hegemoni över de latins-
ka folken, b) repressionen i förhållande till sabinerna, c)  behovet   av na-
turliga  gränser,  d)  militärstrategiska  och  handelspolitiska  målsättningar 
(puniska krigen), e) imperialistiska strävanden, f) förverkligandet av pax 
romana-idén och g) arbetskraftspolitik (tagande av slavar).65 I ett annat 
perspektiv kan en uppdelning ske enligt den status det besatta området fick 
under ockupationen. Den rättar sig då efter ockupationsområdets betydelse 
för ockupanterna i t.ex. ekonomiskt och strategiskt avseende eller dess 
uppgift som utflyttningskoloni.  

                                                 
65 Carlton 1992 s. 17 – 29.  

Obetingat   
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 Befolkningens respons kan ta sig varierande uttryck under olika ocku-
pationer. Både sociologen Joseph H. Fichter och historikern och Napole-
onkännaren Helmut Stubbe da Luz delar in befolkningens respons i åtta 
kategorier. Repertoaren av motåtgärder är emellertid rätt begränsad såsom 
framgår av tabell 1.66  
 De olika kategorierna som i tabellen visar de ockuperades reaktioner på 
ockupanternas åtgärder går från det kraftigaste motståndet (kat. 1) till den 
villigaste kollaborationen (kat. 8). Vardagsmotståndet och väl övervägda 
motaktioner befinner sig i mitten av skalan (kat. 3 – 5). Ju större ideologisk 
gemenskap befolkningen upplever sig ha med ockupanterna, desto större 
är också följsamheten. Som exempel på det obetingade stödet kan tas 
”Anschluss” 1938 i Österrike och som exempel på obetingat motstånd 
IRA:s verksamhet i Nordirland.      
 Stubbe da Luz har i sitt omfattande verk Okkupanten und Okkupierte I-
III (2004 – 2006) skapat en modellkonstruktion utgående från Napoleons 
herravälde i de tidigare hansestäderna. Hans teori följer ovan angivna tan-
kegångar, men av de sammanlagt över 1 800 sidorna i hans verk ägnas 
endast 2½ sida legitimiteten. Den ses dessutom där huvudsakligast, och 
utan relevans för denna avhandling, som en funktion av geopolitiska fakto-
rer, kolonialismens ”mission civilisatrice” och nutida globaliseringskon-
cept.67   
 En forskare som dock tar upp begreppen repression och legitimitet i 
samband med besittningar är sociologen Andrea Gawrich. Hon nöjer sig 
visserligen med att i sin artikel ”Okkupationsregime und Dimensionen von 
Besatzungspolitik. Ein Regimetyp sui generis?” konstatera att de expan-
sionsorienterade ockupationerna har en jämförelsevis låg legitimitet och en 
hög repressionsnivå. Också Gawrich upprättar en modell för besittningsta-
ganden och i den ställer hon mot varandra legitimeringen genom handling 
och den genom värderingar (ideologi). Hon drar slutsatsen att legitime-
ringen genom handling inte är omöjlig, men svår att förverkliga under en 
ockupation.68 Svårigheterna därvidlag är bl.a. beroende på de kraftiga re-
sursuttag en ockupation vanligen medför. Min tanke är emellertid att t.ex. 
genom en förstående inställning till befolkningens egna behov kan dock en 
viss legitimitet åstadkommas. Däremot förefaller en på gemensam värde-
grund byggande ockupation vara tämligen ovanlig och då närmast höra till 
kategorin occupatio pacifica.  

Min uppfattning är vidare att det existerar två slag av legitimitet vid 
ockupationer. Det ena kunde kallas det holistiska slaget. Där rör det sig om 

                                                 
66 Stubbe da Luz 2004 s. 243. Se även Carlton 1992 s. 5!  
67 Ibidem s. 232 – 234.  
68 Gawrich 2005 s. 338-339; jfr också v.Albertini 1985 passim. 
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den stora tanken som förklarar allt. Ett gott exempel utgör invasionen i 
Irak då Saddam Hussein störtades. Så länge myten om Saddam Husseins 
innehav av massförstörelsevapen kunde hållas vid liv var legitimiteten för 
ett angrepp mot honom i omvärldens ögon stor. Men då det visade sig att 
ett hot från hans sida inte fanns, rasade legitimiteten samman. Det var allt-
så fråga om ett allt-eller-intet-tillstånd. Den andra formen av legitimitet är 
vad som kunde kallas den fragmentariska legitimiteten. Den består av 
många enskilda delar som måste förtjänas av ockupanterna gång på gång. 
Det rör sig alltså inte om ett en-gång-för-alla-fenomen. Det är denna frag-
mentariska legitimitet som i större eller mindre omfattning förekommer 
vid olika tidpunkter under stora ofreden. För min avhandling har därtill 
legitimiteten så som den upplevs av ockupanter och ockuperade en bety-
delse – inte omvärldens reaktioner. Mitt arbete kan uppfattas som en 
kommentar till den systematiserande ockupationsforskningen.   
 
 
1.5 Avhandlingens uppbyggnad 

 
Detta första kapitel behandlar tekniska och metodiska frågor, teori och 
terminologi, forskningsläge, använd litteratur och avhandlingens källor. Jag 
har här redogjort för den plattform jag står på när det gäller den kommande 
framställningen. Jag har därvid också analyserat hur ockupationens natur 
har uppfattats inom forskningslitteraturen. Två av de folkrättsligt framstå-
ende tänkarna Grotius och Pufendorf, vilka framfört sina teorier strax före 
stora ofreden finns också med. Detta beror på att de utgjorde relevanta 
referensramar för tsar Peters statsrättsliga tänkande.  
  I det andra kapitlet tecknar jag bilden av den ryska ockupationens initi-
alskede, den militära styrelseperioden. Skildringen får där tjäna som bak-
grund till civilförvaltningen i Finland, vars ursprung ligger redan i militär-
skedet.  
  Det tredje kapitlet undersöker de avgöranden den ryska ockupations-
makten stod inför vid skapandet av Åbo generalguvernement. Jag granskar 
motiven för de val man träffade och återger den hierarkiska uppbyggnaden, 
framför allt de förhållanden som kom att få betydelse för systemets funk-
tionalitet. Jag uppmärksammar i kapitlet tjänstemännen och deras utgångs-
läge inför sina kommande åligganden. På så sätt undersöks m.a.o. grunden 
för den kommande maktutövningen. 
  En av maktutövningens former, nämligen resursuttagen, berörs i det 
fjärde kapitlet. En stor del av den ryska aktiviteten kretsade kring denna 
tjänstemannauppgift. Här framkommer också de former av interaktion som 
fanns. Till en del kan civilförvaltningen i detta avsnitt ses i arbete. Syftet är 
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att få fram exempel på den legitimering och repression som förekom på 
lokalplanet. 
  En annan del av verksamheten och andra former av växelverkan analy-
seras på ett mera teoretisk-ideologiskt plan i kapitel fem. Jag underbygger 
där resonemangen med exempel ur det dagliga livet. Jag diskuterar skillna-
derna mellan maktutövningen på förvaltningens olika nivåer och relationer-
na mellan nivåerna å ena sidan och inom den horisontella skiktningen mel-
lan civilmakt och militärmakt å den andra sidan. Dessa skilda slag av väx-
elverkan påverkade också de, ehuru mera indirekt, behandlingen av befolk-
ningen. Mest kommer befolkningen själv till tals i det därpå följande kapit-
let. Där utreds vad som utgjorde protester och vad som kan tolkas som 
acceptans.  
  Min avsikt med sjunde kapitlet är att utröna i vilka avseenden stora 
ofredens civilförvaltningsperiod liknar andra motsvarande diakrona och 
synkrona ockupationer. Tanken är att få fram under vilka betingelser en 
allmängiltighet uppträder. Dessa konklusioner används därefter i det åtton-
de och avslutande kapitlets sammanfattningar där också avhandlingens 
allmänna resultatredovisning gällande legitimering och repression presente-
ras.         
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2. De första åren av rysk ockupation  
 
 
För att möjliggöra en bedömning av maktutövningen under stora ofredens 
ryska civilförvaltningsskede skall som bakgrund och jämförelse först teck-
nas bilden av förhållandena under militärstyrelsens tid. Det blir därigenom 
möjligt att iaktta likheter och förändringar mellan ockupationens militära 
och civila förvaltningsskeden. Framtoningen av ockupationsperiodens 
första år blir mörk på grund av det massiva våld de ryska trupperna utöva-
de mot cilvilbefolkningen. Folkrättsligt sett rådde en occupatio bellica-
situation av inhumanaste slag. Eländet förstärktes ytterligare genom de 
olyckor som drabbade invånarna och som stod utanför mänsklig kontroll. 
Till dem hörde klimatförsämring, missväxt och pest. Apokalypsens fyra 
ryttare sprängde över landet.69 
 
 
2.1 Terror och repression 
 
Avsikten med att under stora nordiska kriget ockupera Finland var flerfal-
dig. Finland kunde utgöra ett basområde för de ryska trupperna vid fram-
stötar mot den svenska huvudstaden och den svenska kusten. Därigenom 
skulle Sveriges ställning försvåras och Sverige skulle genom åtgärden 
tvingas till förhandlingsbordet. Vid fredsunderhandlingarna skulle Finland 
utgöra den pant som återlämnad till Sverige skulle öka svenskarnas benä-
genhet att acceptera förlusten av Baltikum och östra Finland. Under eröv-
ringsskedet planerade tsaren att till Sverige återlämna den del av Finland 
som låg väster om en tänkt gränslinje från Helsingfors norrut. Vidare un-
derlättades underhållet av de ryska trupperna genom ockupationen.70   
 Under kriget förekom det en del fientliga handlingar på krigsscenen i 
Finland utförda av enskilda militärer eller mindre förband och riktade mot 
den egna befolkningen. Lantvärnsmännen, som hemifrån medfört en viss 
kvantitet proviant, lämnade leden då den tog slut. På vägen hem hände det 
att de rövade åt sig de livsmedel de kom över. I samband med de egna 
reguljära truppernas reträtt förekom sporadiskt en mera organiserad form 

                                                 
69  Jfr  Albrecht Dürers kopparstick från år 1498 symboliserande pest, hunger, krig och 
förföljelse. Jfr även Tarkiainen 1993 s. 45.  
70 Se t.ex. Kujala 2001 s. 334 och Hatton 1985 s. 420. 
Trots att benämningen Finland får sin politiska och geografiska betydelse först i.o.m. Fred-
rikshamnsfreden 1809 använder jag av praktiska skäl namnet för att beteckna Sveriges östra 
riksdel eller med andra ord en grupp svenska län öster om Bottniska viken (se även t.ex. 
Klinge 1997 s. 11-12). 
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av våld, då man, av strategiska skäl, brände ned bebyggelse. Därvid följde 
man kungens långt tidigare givna order om att vid reträtt tillämpa den 
brända jordens taktik.71 Rådet förkastade dock denna metod år 1713.72 
Klagomål över truppernas framfart riktades dock fortfarande till riksled-
ningen i Stockholm.73  
 En särskild kategori av våldshandlingar utgjorde partigängarnas74 verk-
samhet. Den var visserligen riktad mot fientliga mål, men ledde ofta till 
repressalier mot civilbefolkningen från ryssarnas sida. ”Sissarna” som 
partisanerna ibland kallades på svenska var för den skull ofta illa sedda av 
landets befolkning. Eftersom partisanförbanden bestående av både office-
rare och bönder var löst organiserade och deras krigare till en början inte 
uppbar egentlig lön från armén, var de hänvisade till att förse sig med pro-
viant där de drog fram. Ibland skedde det genom plundring, vilket bidrog 
till sissarnas och indirekt hela den egna regimens impopularitet.75 Partisan-
verksamheten pågick under hela stora ofreden och även under finska kriget 
förekom frikårer och partigängarfejder.76 
 Efter det att de svenska trupperna hösten 1714 hade dragit sig tillbaka 
till Västerbotten uppstod ett ingenmansland bestående av områdena kring 
Uleåborg och Kajana samt kusten från Kemi söderut fram till de trakter vid 
Pyhäjoki där rysk styrelse införts. Under hela stora ofreden rådde i detta 
ingenmansland osäkra förhållanden beroende på att den svenska tidens 
myndighetspersoner försvunnit och att både ryssar och sissar gjorde räder 
där.77 Då oro eller samröre med fienden förekom någonstans i landet tog 
ryssarna i med kraft. Kommandon bestående av snabbt utryckande drago-
ner och kosacker skickades på repressiva bestraffningsuppdrag och exem-
pel statuerades. Ryssarna utfärdade också belöningar, s.k. nådepengar, för 
angivelser. Ibland kunde straff undgås eller lindras genom mutor åt be-
straffningsmanskapet. Särskilt prästernas förehavanden utsattes för nog-

                                                 
71 Christer Kuvaja anser dock att det saknas belägg för att svenskarna verkligen satte den 
brända jordens taktik i system (Kuvaja 1996 s. 83).  
72 Kujala 2001 s. 162, 254 – 255, 295, 309; se även Suolahti 1950 s. 411 – 412 och Vill-

strand 1993 s. 307. 
73 Hornborg 1952 s. 184 – 187. 
74 Beteckningen partigängare kommer av att dessa förband var ”ute på partie”, dvs. strövtåg 
i mindre grupper. Namnet sissar el. sissare härstammar från det finska ordet sissit med 
liknande betydelse. Dessutom användes benämningarna fotdragoner (antydande att det 
rörde sig om trupper anknutna till armén) eller kivekkäät efter den namnkunnige partisanen 
Henrik Kivekäs, alias Daniel Luukkoinen. Partisanledarna utrustades med svenska officers-
fullmakter och deras uppdrag bestod i sabotage-, spanings- och kapningsverksamhet 
(Hornborg 1952 s. 11, 117, 121, 156, 220 – 221; Kujala 2001 s. 154,  213). 
75 Kuvaja 1996 s. 85 – 86; Kujala 2001 s. 253; Hornborg 1926 passim. 
76 Klinge 1997 s. 15, 21. 
77 Halila 1984 s. 172 – 176. 
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grann granskning, eftersom prästerskapet ansågs utgöra exempel för övriga 
invånare. Vissa präster ställdes under övervakning. Så var t.ex. fallet  med 
kaplanen Petrus Eschovius som kontrollerades med hjälp av vakten Ivan 
Tolmatsjov.78  
 Att prästerna utsattes för trakasserier under militärstyrelsens tid kan ha 
haft sin upprinnelse i den bristande respekt de ryska soldaterna visade för 
den lutherska tron. Inställningen visade sig också i behandlingen av kyrko-
byggnaderna och deras inventarier.79 Den svenska riksledningen i Stock-
holm uppmanade emellertid prästerskapet att rädda kyrkornas dyrbarheter. 
Så skedde också på många håll i landet.80  
 Man brukar tala om terror då det förekommer organiserat våld som 
väcker skräck och fasa. Den ryska terrorn skilde sig från de relativt fåtaliga 
svenska våldshandlingarna i Finland såtillvida att den inte skonade männi-
skoliv.81 Det var under erövringsskedet som de flesta våldshandlingarna 
begicks. I den västra delen av Finland, som senare skulle bli civilförvalt-
ningsområde, drabbades hela området av plundring, fastän regionalt i olika 
utsträckning. Den ryska militären gick fram med hårdhet mot sådana civil-
personer som enligt dem misstänktes för eller gjorde sig skyldiga till mot-
stånd eller brott. Våldtäkter utgjorde därtill vanliga inslag i dåtida krigfö-
ring. Även andra våldsamheter mot oskyldiga förekom och hade karaktä-
ren av repression för att tvinga fram allmän lydnad och utgöra avskräckan-
de exempel. Antropologen Anton Blok hävdar att våldet kan ha en kom-
munikativ funktion, trots att det oftast ses som meningslöst och irrele-
vant.82 Här skulle det repressiva budskapet som förmedlades lyda: under-
kasta dig eller dö! 
 De områden som låg närmast de stora vägarna råkade lättare ut för 
härjningar än de mera avlägset belägna. Värst betedde sig fienden i Öster-
botten där våldsbrotten mot invånarna var legio. Avsikten var att förhärja 

                                                 
78 Rimpiläinen 1978 s. 66 – 73; v.Koskull 1953 s. 10 – 11; Vilkuna 2005 s. 179. 
Laurentius Tammelin räknar upp åtta prästmän som fördes fängslade till Tavastehus fäst-
ning som i likhet med Åbo slott tjänade som fängelse. Han anger vidare att flera dog efter 
att ha fått padogg (dvs. slagits med batong), att de anklagades för slarv vid skatteuppbörden 
eller för att ha hjälpt partigängare och att de av Sasetski dömdes till döden. Om domen gått 
i verkställighet vet man dock inte (Korpinen 1981 s. 225).        
Att vakten Tolmatjov var tillräckligt språkkunnig för sitt uppdrag berodde på att han var en 
överlöpare från den svenska armén. Han hade tidigare gått under namnet Thomas Anders-
son (Lempiäinen 1973 s. 93, 156; Vilkuna 2005 s. 178).   
79 Se t.ex. Villstrand 1993 s. 307; Rancken 1950 s. 60, 96, 104, 112, 126, 134 – 135, 165, 
181; Dreijer 2006 s. 25 – 29. 
80 Paloposki 1985 s. 263 – 264; Rimpiläinen 1978 s. 53 – 55; Rancken 1950 s. 39, 54, 146, 

165, 174, 181. 
81 Hornborg 1952 s. 124 – 125. 
82 Se t.ex. v.Koskull 1952a s. 223; Blok 2000 s. 24; Aminoff-Winberg 2007 s. 306, 390. 
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landskapet och skapa ett brett bälte inom vilket det inte skulle vara möjligt 
för de svenska trupperna att upprätta vinterkvarter. Det gällde vidare att 
hindra dem från att få underhåll av de österbottniska bönderna. På så vis 
skulle ryssarna omöjliggöra en svensk framryckning söderut från Torneå. 
De militärt strategiska övervägandena dominerade alltså härvidlag. Våldet 
hade klara syften. Under den senare delen av ockupationstiden, civilför-
valtningstiden, då de egentliga krigshandlingarna inte längre pågick i Fin-
land, minskade det ryska behovet av repressiva åtgärder också i de norra 
regionerna. 
 I folksägnerna från stora ofreden vimlar det av skräckskildringar av vad 
som tilldragit sig på det individuella planet. Många av dessa historier hade 
redan tidigare berättats i Baltikum, där en del av dem kommit till på 1500-
talet. Till Finland hade de troligen förts över av livländska flyktingar.83 
Även om berättelserna till en stor del innehåller överdrifter och upprep-
ningar och risken för generaliseringar både i tid och rum är uppenbar vore 
det fel att frånkänna dem allt bevisvärde. Också rättsprotokollen från tiden 
efter ockupationen vittnar om den ryska militärens misshandel av civilper-
soner med olika slag av tillhyggen såsom knutpiskor (karbaser) och träba-
tonger (padogger) under militärstyrelsens tid. Dessa åtgärder följde i stort 
sett samma mönster,84 varför man kan utgå ifrån att de var uppifrån beord-
rade. De var m.a.o. inte endast uttryck för våldsamma undersökningsmeto-
der utan också repressiva till sin karaktär. Befolkningen skulle förmås inse 
att allt motstånd var lönlöst. Ju blodigare och morbidare skildringarna 
blev, desto repressivare framstod ockupationen och desto mer ökade fol-
kets fruktan.85 
 Den ryska arméledningen hade emellertid av tsaren fått stränga direktiv 
om att gå skonsamt fram mot befolkningen på andra håll än i Österbotten. 
Tanken var att Finland efter att ha erövrats och ockuperats skulle såsom 
tidigare påpekats utnyttjas som pant vid fredsförhandlingar med Sverige 
för att slutligen återlämnas vid krigets slut. Eventuellt kan man också i 
tsarens uppmaning spåra resultatet av hans intresse för de folk- och natur-
rättsliga tänkarna. Det låg dessutom en rent praktisk avsikt bakom beslutet 
att skona bönderna. Man behövde livsmedel för försörjning av ockupa-
tionsstyrkorna. Enligt tidens sed skulle erövrade landsdelar så långt som 
                                                 
83 Kuvaja 1996 s. 89; Wessman 1924 passim; Laidre 1996 s. 140; Aminoff-Winberg 2007 
s. 48. 
84 Vilkuna 2005 s. 87. 
85 Karonen 1999 s. 317; Tarkiainen 1986 s. 306 – 307; jfr även Österberg 2004 s. 34 – 35. 
Den moderna historieforskningen har påvisat tendensen att under senare ödesmättade peri-
oder ta fram de mörkaste dragen i Finlands historia, vilket bl.a. resulterat i att också stora 
ofreden fått tjäna som referensram under senare århundraden (se t.ex. Wunsch 2004 s. 70 – 
80 och om det s.k. historiebruket gällande 1808 – 1809Engman 2009 s. 20 – 26). 
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möjligt stå för underhållet av invasionstrupperna. Endast med upprätthål-
len ordning bland soldaterna, dvs. en spirande legitimitet, kunde befolk-
ningen förmås att tjäna de ryska intressena och möjliggöra dirigerade re-
sursuttag. När ryssarna därtill hade kommit för att stanna en längre tid var 
en maktutövning som hotade invånarnas subsistensnivå direkt skadlig. Det 
var bl.a. därför Apraksin i Karelen utgav en universal, dvs. en kungörelse, 
som uppmanade folk att stanna hemma och sälja livsmedel åt de ryska 
trupperna. Samtidigt hotades motståndsmän med eld och svärd.  
 Redan i början av erövringsskedet utgav den ryska militärledningen s.k. 
skyddsbrev till invånare. En tydligen rätt ofullständig lista på skyddsbrev 
som upprättats av det ryska högkvarteret i Borgå för perioden 7 maj – 7 
juni 1713 upptar ett hundratal namn. Förutom en handfull hantverkare, ett 
par officerare och officersänkor var samtliga personer på listan bönder.86 
Listans stora antal bönder visar att ockupanterna ville skydda det närande 
ståndet. Redan hösten 1714 uppmanade generalmajor Roman Bruce invå-
narna i Österbotten att återvända från sina gömställen, återgå till sitt nor-
mala vardagsliv samt betala krigsskatt. De garanterades då beskydd. Prin-
cipen var ”något för något”, dvs. en ömsesidighet som påminner om inter-
aktion. I talrika universaler garanterades säkerheten till liv och egendom. 
Man har i själva verket förtecknat ett tjugotal kungörelser av liknande slag 
från erövringstiden. Ibland då det framkom övergrepp uppmanades befolk-
ningen att vända sig till militärbefälet.87 Vad vi ser här är möjligen vid 
sidan av repression och resursutsugning en tidig men ännu rätt svag strä-
van efter legitimitet hos den högsta riks- och arméledningen. Tsaren gav 
uttryckliga order som förbjöd plundring. Under senare delen av år 1713 
synes man också i någon mån ha fått bukt med soldaternas härjningar ge-
nom användningen av militärpoliser och skarprättare. Svenska officerare 
tillstod då rentav att ryssarna på sina håll behandlade befolkningen väl. 
Befolkningens motsträvighet framkallade emellertid ibland repressiva 
våldsdåd från rysk sida. Om hus lämnades öde och invånarna flydde till 
skogs så uppfattade ryssarna det också som obstruktion och byggnaderna 
tömdes på sitt innehåll.88  
 Under vissa förhållanden, t.ex. vid en diversion 1712 hade man inom 
den ryska statsledningen sett det som en form av ”brända jordens taktik” 
att låta bortföra folk. Veritabla fångkolonner drog under början av ockupa-
tionstiden genom landet. Då pojkar bortfördes i Österbotten skedde det till 

                                                 
86 TsGAVF fond 233 op.1, d. 66 (Om byggen och anläggningar… Om utfärdandet av 
skyddslistor för de finska invånarna)  fol. 372 – 375.  
87 Kuvaja 1996 s. 92, not 17; Kuvaja 2000 s. 115; Rimpiläinen 1978 s. 53; Kojonen 1993 s. 
451; om inverkan på legitimiteten vid tärande på subsistensnivån se t.ex. Linde 2000 s. 20. 
88 Kujala 2001 s. 267 – 269, 303, 323; Tengström 1833 s. 167. 
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en del med avsikten att förhindra att dessa senare skulle kunna rekryteras 
av den svenska armén.89 Ännu strax före övergången till civilförvaltning-
ens tid sändes åren 1716 och 1717 hela familjer både till Ryssland och 
Livland som arbetskraft. I Österbotten uttogs t.ex. från varje socken några 
familjer och år 1716 skickades ett hundratal personer till Estland för att 
arbeta på den ryska amiralen Apraksins gods. Bortförandet av människor 
var en organiserad verksamhet, vilket framgår t.ex. av en rekvisition på 
arbetskraft furst Golitsyn riktade till brigadkommendören Balk 4.3.1715.90 
Ibland berodde fallen av bortförande i mindre skala dock på enskilda ryska 
militärers försök att skaffa sig en extra inkomst, men oberoende av ur-
sprung så signalerade människoroven dock ett förakt för människovärdet 
som kan ha bottnat i ockupanternas ensidiga erfarenheter av den ryska 
livegenskapen.91 Människoroven var ibland också repressiva till sin karak-
tär. De vidtogs då i bestraffande och lydnadsframkallande syften.92 Som vi 
skall se avtog människoroven under civilförvaltningsperioden. I stället 
förekom då en åtminstone delvis frivilligt företagen arbetskraftsmigration 
till Ryssland.93 
 
  
2.2 Tjänstemännens flykt 
 
Flykten var massiv i hela Finland. En stor del av dem som inte kunde fly 
över havet till Sverige tog sin tillflykt till skogar och ödemarker. Ofta med-
förde man husdjur. Innan man begav sig iväg grävde man ned sina värde-
fullaste ägodelar och den spannmål man hade för avsikt att senare avhäm-
ta. Personer som gömt sig, men påträffades tvingades av ryssarna genom 
tortyr att avslöja var de hade dolt sina ägodelar.  
 Ett område som låg praktiskt taget öde under stora ofreden var fasta 
Åland. Då den ryska galärflottan uppenbarade sig i arkipelagen hade de 
flesta invånarna hunnit sätta sig i säkerhet genom att fly till Sverige eller 
till undanskymda skär. FD Johanna Aminoff-Winberg som har undersökt 
flykten uppskattar att närmare en tiondel av befolkningen i Finland skulle  

                                                 
89 Kojonen 1993 s. 441 – 442. 
90 TsGAVF d.94 M. M. Golitsyns brev till F. M. Apraksin 1714 – 1715. 
91 Einar W. Juva 1930 s. 580; Rühs 1827 s. 132; Bergelin 1922 s. 3; Kuvaja 1999 s. 215; 
Kujala 2001 s. 21, 33, 265, 303; Alanen 1948 s. 177. 
Att sälja krigsfångar till slavar stod i strid med allmän rättsuppfattning inom kristenheten. 
Grotius grundar sin uppfattning på människokärlek och inte på rättsregler: ”Sed et Christia-
nis in universum placuit bello inter ipsos orto captos servos non fieri” (Grotius 1704 kap 
VII § IX s. 116). 
92 Jfr Uppgård 2004 s. 34. 
93 SRA, Stierncrantz till Kungl. Maj:t 12.8.1723, landshövdingarnas skrivelser, FRA 18. 
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Tabell 2: Flyktbenägenheten bland vissa i Finland till landstatens perso- 
nal hörande tjänstemän under det stora nordiska kriget 1700 – 1721   
 
Kategori Antal enl. personal- 

staten 1696 
Flydda tjänstemän 

Landshövdingar              4               4 
Bokhållare              4                1 
Länssekreterare              4               4 
Häradsfogdar             29              23 
Häradsskrivare             29              15 
Länsmän             63              38 
 
Källa: Aminoff-Winberg 2007 s. 141 
 
ha lämnat landet. Mera än hälften av stadsinvånarna och en stor del av de 
lokala ämbetsmännen hörde till dem. Alla borgmästare utom en och hälf-
ten av rådmännen hade gett sig i väg. Under åren 1714 – 1717 uppges rys-
sarna därtill ha tagit c. 5 000 personer av daga i Finland.94 Särskilt stor be- 
tydelse hade ämbetsmännens och ståndspersonernas, dvs. samhällselitens, 
flykt från landet. Detta för att ryssarna därigenom fick svårigheter att hitta 
ersättare för dem. Cirka 125 tjänstemän hörande till länsstyrelsernas per-
sonal fanns bland flyktingarna, bl.a. samtliga landshövdingar och länssek-
reterare. Något mindre än hälften av de till landsstatens personal i Finland 
hörande tjänstemännen hade inte registrerats som flyktingar i Sverige. En 
del hade därtill försvunnit i Finland eller under flykten, varför mindre än 
hälften av tjänstemännen fanns kvar i de av ryssarna behärskade områdena. 
I Finland hade därmed den svenska administrationen slutat att fungera. 
Med tjänstemännen hade också följt en stor del av arkiven. När ryssarna 
övertog kommandot i Finland kunde de inte utnyttja den sakkunskap om 
tidigare förvaltning och administration som försvunnit med de flyende. Det 
var därför svårt för ryssarna att bilda sig en realistisk uppfattning av be-
folkningsmängd och skattebärkraft i de erövrade områdena.95 Inte bara 
många tjänstemän hade försvunnit utan också sådana som naturligast  
 
 

                                                 
94 Aminoff-Winberg 1990 s. 49; Aminoff-Winberg 2007 s. 104; Villstrand 1993 s. 305 – 
307; Villstrand 1987 s. 16; Bergman 1892 s. 255; Kuvaja 2002 s. 33; Cederlöf 1946 s. 46; 
Tammelin 1789 s. 8; Kujala 2001 s. 303; Kuvaja 1993a s. 88; Kuvaja 1996 s. 75, 89. 
95 Kuvaja 1999 s. 95; Aminoff-Winberg 1987 s. 335; Aminoff-Winberg 2007 s. 140 – 141. 
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Tabell 3: Prästers flykt från Åbo stift 1700 – 1721  
 
Kategori Tjänster Vakanta 

tjänster 
Flydda  
präster 

Kyrkoherdar   117           13   72 
Kaplaner   200    92 
Sockenadjunkter 
och hjälppräster 

   85    29 

Totalt (Åbo stift)   402    13  193  
 
Källa: Aminoff-Winberg 2007 s. 160 
 
kunnat bli deras ersättare, nämligen andra ståndspersoner än de vilka suttit 
som ämbetsmän på kanslier och kontor. Samma var fallet med de  
förmögnaste och mest inflytelserika bönderna som hade kunnat träda till 
som uppbördsmän på lokalplanet. Inom rättsväsendet hade hela hovrättens 
personal flytt, likaså tretton av femton häradshövdingar.96 Att denna grupp 
flydde ökade inte rättssäkerheten under stora ofreden.   
 En bidragande orsak till flyktens omfattning var att den svenska rikssty-
relsen under kriget hade uppmanat tjänstemännen att visa lojalitet mot 
konungen genom att fly. I fråga om prästerskapet skulle, av omtanke om 
församlingsmedlemmarnas väl och ve, detta dock endast ske under förut-
sättning att en präst per församling kunde stanna. Flykten uppfattades inte 
bara som laglig utan t.o.m. som önskvärd. Bland prästerna spreds emeller-
tid i strid med detta år 1713 ett cirkulär avsänt från Åland, i vilket man, 
hänvisande till biskop Johannes Gezelius d.y:s önskan, manade prästerna 
att stanna i landet. Själv befann sig både biskopen och konsistoriet vid det 
laget redan i Sverige.97 Ett faktum är att prästerskapet under stora ofreden 
var mindre benäget att fly fältet än högre tjänstemän. Ungefär hälften av 
kaplanerna flydde. Olavi Rimpiläinen räknar med att 40 prästtjänster inom 
Åbo domkapitel förlorade sina innehavare efter ryssarnas ankomst. Flykten 
upphörde under civilförvaltningstiden och några prästmän återkom då 
rentav till Finland.98 Biskop Gezelius försökte från Sverige fortsättningsvis 
bevaka de kyrkliga förhållandena i Finland, men efterhand som det ryska 
väldet bredde ut sig avtog det svenska inflytandet också i detta avseende. 

                                                 
96 Aminoff-Winberg 2007 s. 143. 
97 Lipponen 1957 s.42; Juva & Juva 1965 s.140.  
Biskop Gezelius d.y. hade 4.6.1713, dvs. samma dag han hållit sitt sista möte i domkapitlet, 
flytt med hela sin familj (Schalin 1981 s. 109). 
98 Rimpiläinen 1978 s. 27. 
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Även universitetslärarna hade efterkommit riksledningens uppmaning att 
fly och av 43 skollärare i Åbo stift hade 29 följt exemplet.99  
 Det krävdes ekonomiska resurser för att med hela sin familj kunna 
överge hemmet. Av stadsinvånarna var det de förmögnaste som kunnat 
sätta sig i säkerhet. Endast i några få fall fick tjänsteinnehavarna behålla 
sin lön under exilen.100 Framtiden tedde sig därför oviss också i Sverige.  
 
 
2.3 Den tidiga ryska förvaltningen i Finland 
 
Efter det att ryssarna fått kontroll över de viktigaste regionerna i Finland 
delade de upp landet i slutet av år 1714 i två styrelseområden. I väster för-
enades det tidigare Åbo och Björneborgs län med Nylands och Tavastehus 
län samt större delen av Österbotten.101 Området från Lochteå till Uleå 
behärskades visserligen av ryssarna, men på grund av dess medtagna till-
stånd saknade det betydelse för dem ur beskattnings- och förvaltningssyn-
punkt. Också det på befolkning nästan helt tömda Åland lämnades på sidan 
om den militära styrelsen. Den östra delen av Finland bildade Viborgs 
kommendantskap och förblev under hela stora ofreden i militärens hän-
der.102 Att landet delades itu berodde på behovet av mindre styrelseenheter. 
En annan orsak var planen att av östra Finland skapa ett bestående skydds-
område för den nya huvudstaden S:t Petersburg.103  
 Under det första skedet av den ryska styrelsen i Finland rådde militärt 
beslutsfattande. De högsta posterna var i händerna på officerare. I den 
östra delen av den tidigare svenska riksdelen styrde till en början över-
kommendanten i Viborg, först brigadören Gregori Petrovitj Tjernysjev 
(1710 – 1714) och senare översten Ivan Ivanovitj Sjuvalov (1714 – 1732). 
Viborgs kommendantskap, som styrelseområdet kallades, förenades med 
det ryska guvernementet S:t Petersburg. Dess guvernör var tsar Peters 
främsta gunstling furst Aleksandr Mensjikov. Denne var emellertid fullt 

                                                 
99 Lempiäinen 1970 s. 134 – 135; Schybergson 1902 s. 618.  
100 Aminoff-Winberg 2007 s. 163; Ockuperat område 1983 s. 150 – 152. 
Villstrand har träffande kallat flykten från Finland under stora ofreden ett socialt elit- och 
geografiskt kustbygdsproblem (Villstrand 1987 s. 19).  
101 Var gränsen gick i norr är något osäkert. Vissa forskare anser att den innefattade Kalajo-
ki socken, andra att den inte sträckte sig norr om Karleby (v. Koskull 1952a s. 143; Kuvaja 
1999 s. 154). 
102  Kuvaja 1999 s. 154; Ranta 1987 s. 147 – 152; v. Koskull 1952a s. 73; Halila 1984 s. 
172. 
103  v. Koskull 1953 s. 6; Paloposki 1985 s. 266.   
Fr.o.m. år 1712 hade S:t Petersburg börjat betraktas som Rysslands huvudstad där kejsar-
familjen  uppehöll sig  och  dit ämbetsverken småningom flyttade (Paloposki 1985 s. 245). 
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sysselsatt med utbyggnaden av den nya huvudstaden och överlät för den 
skull de löpande ärendena i Finland till sina underlydande.104  
 Överinseendet över västra Finland, den för flottoperationer viktigaste 
landsdelen, hade generalamiral Apraksin, som emellertid också han vista-
des mest i Ryssland. Han hade dock ett starkt inflytande på förhållandena i 
Finland, inte minst via överbefälhavaren för ockupationsarmén Mihail 
Golitsyn.105 I allmänhet har Golitsyn, i motsats till mången annan officer 
vid samma tid, uppfattats som en bildad och rätt sympatisk man. Som ex-
empel på hans försök att förstå landets invånare kan nämnas att han för-
mådde sin sekreterare Gabriel Peldan att skriva en berättelse om Finlands 
forntid.106  
 Utom att Golitsyn övervakade resursuttagen tillsatte och befullmäktiga-
de han lägre tjänstemän, fördelade präster till församlingar och avgjorde 
rättstvister.107 Som exempel kan nämnas att bönderna i Reso med förtroen-
de vände sig till honom då inbyggarna på två närbelägna öar, trots praxis 
under svenska tiden och Golitsyns egen uttryckliga order, vägrat bära sin 
andel av skatte- och arbetsbördan.108 Under sin tid i Finland gav Golitsyn 
prov på såväl samvetsgrann pliktuppfyllelse i fråga om armén som en em-
patisk inställning till befolkningen. Han upprättade i Åbo en krigsrätt vid 
vilken soldaternas förbrytelser rannsakades med en så stor stränghet att det 
renderade Golitsyn tillmälet ”Finskij bog”, dvs. den finske guden. Stefan 
Löfving nämner i sin dagbok att Golitsyn lät avrätta två kaptener och döma 
några andra officerare till gatlopp för att de hade skövlat några bondgår-
dar.109 I en annan samtida dagbok skriven i Åbo av en svensk i rysk fång-
enskap heter det att 
 
 …d. 23 [maj 1716] blef en rysk capitain och des lieutenant wijd Åbo ar-

quebuserade, för det de emot Zar. M:tz så stränga förbud hafwa plundrat en 
präst. En captain, som för uthlofwad wedergällning af prästen rögt honom 

                                                 
104 Troyat 1981 s. 155; Kujala 2001 s. 246.  
105 v. Koskull 1952a s. 78, 115. 
106 Schybergson 1915 sp. 363; Tengström 1833 s. 191 – 192. 
Peldans skrift bar namnet Noctes Aböenses, sive lucubrationes de Datis et Antiquitatibus 
Fenniae, una cum specilegiis rerum Russicarum in Historia Svecana occurentium. Peldan 
hade också tidigare författat handboken Via brevissima ad solidam sapientiam synbarligen i 
samband med att han år 1713 förgäves sökte sekreterartjänsten vid akademin i Åbo (Klinge 
1988 s. 192). 
107 Lindeqvist 1919 s. 471 – 473; Schybergson 1902 s. 617; Kuvaja 1999 s. 154; Rimpiläi-
nen 1978 s.77. Det hände att lägre officerare försökte förhindra förorättade personer från att 
uppsöka Golitsyn (Lindeqvist 1919 s. 473). Det ges också flera exempel på mindre fördel-
aktiga karaktärsdrag hos Golitsyn (se t.ex. Kujala 2001 s. 330 och Alanen 1948 s. 153). 
108 RGADA fond 20 op I d 25 s. 19. 
109 Koskinen 1865 s. 431. 
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de andra, måste löpa gatulop, effter han gärningen intet straxt angifwit hoos 
sitt generalitet. Soldaterne, som läto bruka sig wid berörde sköfling, blefwo 
grufveligt knutade…110 

  
Av citatet framgår såväl tsar Peters förbud mot övergrepp som officerens 
skyldighet att inrapportera plundringen, två legitimerande faktorer. 
 Ett annat exempel på att den ryska krigsledningen med hänvisning till 
tsarens ukaser försökte tygla militären från att tillgripa spontant våld utgör 
förhöret 9.3.1716 med kapten Jelagin. Förhöret, som hittills inte översatts 
från ryska eller uppmärksammats i finländsk forskning, finns närmare be-
skrivet i en av denna avhandlings bilagor. Intressant är att invånarna i de 
av Jelagins plundring berörda socknarna vågat inkomma med klagomål på 
truppernas uppträdande. Av en kungörelse som Tjekin utfärdade vid tiden 
för förhöret till invånarna i Laihela heter det också att om någon av ko-
sackerna  
 
 …skulle bevisa sig olydig, så skall det hos Herr Capellanen, och Capella-

nen med samma klagaren hos os tillkänna gifva, så skall missgiärnings-
mannen efter saken, icke allenast det samma som han borttagit hafver dub-
belt betala, utan ock på det skarpaste afstraffat blifva,…111 

 
Som detta exempel visar uppmanades befolkningen rentav att rapportera 
övergrepp. I Laihelakungörelsen görs prästen till mellanhand i en strävan 
att beakta lokalbefolkningens åsikter. Också ersättnings- och straffbe-
stämmelser kommer fram i universalen. Oberoende av utgången av affären 
med kapten Jelagin utgör själva förhöret, som dessutom inte är unikt,112 en 
tillfällig liten seger för legitimeringen över repressionen.       
 Det var dock endast trakten närmast residensstäderna Åbo och Viborg 
som stod under den högsta militärledningens direkta kontroll. I de delar av 
styrelseområdena som låg mera avsides skötte kommendanterna vid de 
viktigare militärförläggningarna administrationen och den begynnande 
förvaltningen, vilka mest gick ut på att organisera skatteindrivningen. På 
t.ex. Tavastehus slott var till en början den repressionsbenägne Pjotr Iva-
novitj Sasetski och senare den betydligt mildare Abraham Corret kom-
mendant. Och på Korsholms gård presiderade Vasakommendanten Ivan 
Albedyll-Abaldjovin med så stor myndighet att befolkningen såg sig 
tvungen att med gåvor försöka muta honom.113 På de större gårdar som 

                                                 
110 Westrin 1907 s. 46. 
111 Ibidem s. 374. 
112 Se t.ex. v.Koskull 1953 s. 25 – 29. 
113 Lindeqvist 1919 s. 473; Korpinen 1981 s. 248; Juva & Juva 1965 s. 143. 
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lämnats öde flyttade ryska officerare in och också befälet för kringsända 
truppförband utövade sitt inflytande lokalt.114 
 På lägre nivå tillsattes inhemska befattningshavare av militärledningen. 
Det var i början fråga om präster som stannat kvar i landet, vilka även 
besatt kunskap om de rådande förmögenhetsförhållandena, ett faktum rys-
sarna kunde dra nytta av. En del präster försökte i likhet med Pojokaplanen 
Henrik Colliander motsätta sig uppdraget som uppbördsmän, men tvinga-
des med hot om dödsstraff åta sig det.115 Prästernas lokalkännedom hade 
därtill redan under den svenska tiden utnyttjats i samband med skattlägg-
ningen och utskrivningen av trupper. Prästerna uppgjorde i sina socknar 
förteckningar över böndernas skörderesultat, deras boskap och antalet 
dragdjur. Dessutom hjälpte de vid behov med att finna kvarter för de ryska 
trupperna och utgjorde ibland tolkar för militärbefälet. Det hände också att 
präster samtidigt både upprätthöll kyrkotukt och utdelade världsliga straff. 
Nils Erik Villstrand skiljer mellan vad han anser vara prästernas tre huvud-
funktioner under tiden före stora nordiska kriget, nämligen att indoktrinera, 
proklamera och informera.116 Ryssarna förväntade sig samma tjänster av 
kleresiet även om prästerna, som vi skall se, endast godtog att utföra de två 
sistnämnda. 
 Tjänstemannaflykten ledde, som konstaterats, till en stor brist på kom-
petenta tjänstemän. Man kan fråga sig om det kanhända varit möjligt att 
inrätta en civil förvaltning redan tidigare ifall flykten inte varit så omfat-
tande. Endast ett par häradsfogdar från svenska tiden som stannade i landet 
känner man till, nämligen Elias Bergstadius i nedre Sääksmäki och Jacob 
Callia i nedre Satakunda härad stannade i landet.117 Kvarblivna lägre tjäns-
temän t.ex. länsmän kunde stiga i graderna och bli fogdar. Också studenter 
utnyttjades som uppbördsmän. Många av dessa studenter var söner till 
tjänstemän eller präster och hade därför en viss kännedom om förvaltning. 
 En kontroll av uppgifterna i sockenhistorierna ger vid handen att 
många, måhända rentav de flesta länsmannatjänster var besatta redan år 
1715.118 Förklaringen ligger i att ryssarna ofta utsåg någon bonde till läns- 
 

                                                 
114 Kuvaja 1999 s. 155. 
T.ex. innehade kapten Archarov Meldola gård en tid (Ht 25 – 28.9.1722 i Pemar, FRA KO 
a 29 fol. 17). 
115 Rimpiläinen 1978 s. 59. 
116 Kuvaja 1993a s. 88; Luukko 1967 s. 770; Lindeqvist 1919 s. 495 – 496, 511; v.Koskull 
1952a s. 52 – 53, 122; Juva & Juva 1965 s. 143; Kallio 1930 s. 347 – 348; Villstrand 1992 
s. 96 – 105. Jfr även Forssberg 2005 s. 56 – 57. 
117 Se t.ex. Kuvaja 2000 s. 118.  
118 Se t.ex. v.Koskull 1966 s. 275; Laakso 1986 s. 373; Ylikangas & Siiriäinen 1973 s. 369. 
Jfr även med databasen i bilagan! 
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Figur 1: Den ryska militära ockupationsförvaltningen i Finland  
             före 1.7.1717 
 

 
 
man och möjligen att prästerskapet då krävde att få bli kvitt indrivnings-
uppgiften. Helt gick prästerna inte fria från indrivningsuppdragen utan 
ännu under civilförvaltningens tid fanns ett antal präster som skötte upp-
börden. På sina håll fanns också uppbördsskrivare, jakt- och brofogdar. 
Men alla lokala tjänstemän skötte uppgifter i anslutning till uppbörden.119 
Tjänstemännens befogenheter förblev tämligen oklara under militärstyrel-
sens tid och det ledde till att det före 1717 knappt rådde någon skillnad 
mellan fogdar och länsmän.120 I Viborgs kommendantskap sköttes motsva-
rande sysslor av kommissarier eller lantkommissarier efter ryskt möns-
ter.121  
 Ett slags kyrklig förman tillsattes då akademiprofessorn och tidigare 
medlemmen i Åbo domkapitel Johannes Munster, som infångats på Åland 
                                                 
119 Kuvaja 1999 s. 156 – 157; Aminoff 1984 s. 28; Koskimies 1960 s. 680 – 681; v.Koskull 
1953 s. 7. 
120 Ylikangas & Siiriäinen 1973 s. 370. 
121 Ranta 1987 s. 420. 
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under sitt flyktförsök, gick fri mot att sköta denna syssla. Det var Munster 
som stått bakom den skriftliga uppmaningen till prästerna att stanna i lan-
det. Bland dem som Munster hann ge predikotillstånd till fanns studenten 
och dagboksskrivaren Jacob Immenius. Munsters egid blev kortvarig för 
efter ett halvt år dog han under färd till Ryssland.122  
 Det var emellertid inte styrelsen i de erövrade områdena som i och för 
sig hade så stor betydelse för de ryska militärkommendanterna. Det viktiga 
var att kunna försörja ockupationsarmén. Det var huvudorsaken till att 
ryssarna upprättade ett nät av inhemska uppbördsmän. Även efter det att 
situationen i Finland blivit militärt stationär, medförde emellertid under-
hållet av den ryska armén vissa logistiska problem. Transport och förva-
ring av spannmål måste ordnas. Bland annat krävdes det en välorganiserad 
magasinering för att arméns behov kontinuerligt skulle kunna tillgodoses. 
Och framför allt måste skatteuppbörden fungera.123 Åren 1713 – 1715 in-
drev ryssarna för försörjningen av sin armé mellan 30 000 – 50 000 tunnor 
spannmål per år. Till detta kom ytterligare slaktboskap, olika persedlar och 
allt foder som krävdes för arméns hästar. Pengar uppbars årligen från Fin-
land till belopp av mellan 17 000 – 24 000 rubel. Dessa krigsskatter, så 
kallade kontributioner, hade varit i bruk sedan 1500-talet. De blev vanliga i 
Europa under trettioåriga kriget och från att ursprungligen ha uttagits av 
den egna befolkningen började man indriva dem på krigsområdet.124  
 Resursuttagen skedde fr.o.m. 1715 under mera organiserade former än 
under erövringsperioden. Eftersom de s.k. ryssmantalen gjordes var för sig 
solidariskt ansvariga för sin andel av beskattningen och mantalen innehöll 
ett varierande antal ödehemman, blev skattläggningen inte bara hård utan 
också ojämn. Till detta bidrog sannolikt det faktum att ryssarna ännu i 
detta skede knappast hunnit uppskatta mantalens bärkraft.125 En svensk 
underrättelseofficer uppgav dock att han vid samma tid iakttagit prästmän 
på väg till Tavastehus medförande rote- och mantalsförteckningar synbar-
ligen i syfte att assistera vid den ryska planeringen av beskattningen.126 
Antti Kujala konstaterar också att i augusti – september 1713 uttog den 
svenska armén i Tavastland och till en del också i Satakunda genom exe-
kution krigsskatten hemmansvis, vilket enligt honom visar att ryssarnas 

                                                 
122 Rimpiläinen 1978 s. 24 – 25; Jacob Immenius samling, dagbok 22.4.1714; Aminoff-
Winberg 2007 s. 161. 
123 Kuvaja 1993a s. 218. 
Kronomagasin hade redan länge funnits för den svenska arméns räkning och för uppsam-
ling av skattespannmål (Teerijoki 1993 s. 259). 
124 Kuvaja 1999 s. 63; Kuvaja 2001 s. 159 – 160.     
125 Kuvaja 1993a s. 216. 
126 Rimpiläinen  1978 s. 57. 
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uppbördssystem hade större legitimitet än det motsvarande svenska vid 
denna tidpunkt.127 
 De snabbt tillsatta uppbördsmännens bokföring var ibland bristfällig 
och svårtolkad.128 Många av dem som sattes att sköta bokföring och skatte-
indrivning hade helt plötsligt pådyvlats dessa uppgifter. Här är en av orsa-
kerna, kanhända den främsta, till att maktmissbruk förekom bland tjänste-
männen. Då det visade sig att det fanns tjänstemän som cirkulerade i byg-
derna och för egen vinning uppbar skatt gavs generalgevaldigern redan år 
1713, uppger en rysk källa, befogenhet att låta infånga och döma dem.129 
De utsända ryska s.k. exekutionskommandona, som varierade i storlek från 
skaror på några tiotal ryttare till enheter på flera hundra man, hade som 
huvuduppgift att sköta indrivningen av skatten där de lokala uppbörds-
männen misslyckats.130 Officerare som fick i uppgift att ordna skattlägg-
ningen blev snart kända för sin repressiva hårdhet. Kaptenerna Jakov Jela-
gin och Vasilij Lossakov samt major Martakov har gått till historien som 
okänsliga indrivare och beslutsfattare. De två förstnämnda avkunnade ock-
så domslut.131 Utsädes- och boskapslängderna ger talrika exempel på den 
repression som förekom i form av ren förstörelse i samband med skattein-
drivningen.132  
 Städerna med sin befolkningskoncentration och sin tätare bebyggelse 
tedde sig för de ryska erövrarna som mera lockande mål än landsbygden 
både när det gällde plundring och inkvartering. Men många av Finlands 
städer var helt eller delvis öde och av de ursprungliga aktörerna i civilsam-
hället fanns nästan enbart bönder och fattigare stadsinvånare kvar. Som 
resursgivande ockupationsområde var Finland rätt olämpligt med sina glest 
belägna hemman och sina stora skogar.133  
 
 
2.4  Trohetsedernas betydelse 
 
Ett yttre tecken på det ryska väldets början var trohetsederna till tsaren. 
Men hade edgången någon betydelse för legitimiteten under ockupationen?  

                                                 
127 Kujala 2001 s. 324. 
128 Alanen 1948 s. 172. 
129 Borodkin 1910 s. 199. 
130 Vid ett tillfälle stod t.ex. till Martakovs förfogande 232 man medan Anisjkov hade 333 
man (TsGAVF A150 fol. 74). Exekution avser här inte avrättning utan indrivning av skatt 
med tvång. 
131 Lindeqvist 1919 s. 474; v. Koskull 1952a s. 120. 
132 FRA 7067 passim. 
133 Ahonen 1988 s. 26-31; v. Koskull 1952a  s. 141 – 142; Kuvaja 1999 s. 157; Kuvaja 

2002 s. 32. 
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 Den första eden svors av borgare och präster i Viborg efter det att sta-
den fallit år 1710. De sistnämnda hade visserligen ännu strax före edgång-
en i klosterkyrkan i vardagsmotståndets anda134 förgäves vägrat med hän-
visning till kapitulationsvillkoren. I södra Finland var det synbarligen en-
dast i de enligt ockupanterna viktigaste områdena invånarna avkrävdes 
trohetsed. I Åbo skedde edgången den 30 juni 1717 då stadens nästan hela 
borgerskap samlats i domkyrkans kor. Eden fick en sakral dimension då 
den svors i en kyrka, men på en del håll samlade ryssarna tidigare svenska 
tjänstemän i sina militärläger och avkrävde dem där trohetsed. I Österbot-
ten svors enligt uppgift ingenstans någon ed. I motsats till vad som redan 
länge varit fallet på kontinenten (t.ex. inom Edsförbundet, senare Schweiz) 
finner man inte från stora ofreden edsprotokoll och -berättelser.135 Ibland 
uppmanades dock prästerna uppgöra förteckningar över dem som avlagt 
eden, vilket kan ses som ett understucket repressivt hot. Man kan inte bort-
se ifrån att ederna hade en pacificerande inverkan. Trots tvånget och bro-
kigheten i förfarandet uppfattades ceremonierna som bindande för hela 
befolkningen, vilket bevisas av att invånarna i Finland måste avlägga ny 
trohetsed till den svenska monarken efter fredsslutet.136 De ryska myndig-
heterna strävade efter att i utbyte mot ederna så mycket som möjligt garan-
tera invånarna en bastrygghet – ett bekräftande av kontraktstanken. Detta 
legitimerande ställningstagande från ockupanternas sida gällde dock i hög-
re grad tiden efter år 1717. Däremot ansåg ryssarna att befolkningen ge-
nom de sporadiska ederna hade underkastat sig den nya regimen som där-
med själv uppfattade sig som legitim.137 
 Golitsyn oroades inte av att ederna ej avlades överallt i Finland under 
stora ofreden emedan generalen betraktade universalerna som tillräckligt 
bindande.138 Ryssarna ansåg alltså de i avsnitt 2.1 nämnda talrika universa-
lerna förpliktande för både civilbefolkning och ockupanter. Proklamatio-
ners och universalers betydelse för legitimiteten och de repressiva element 
som ingick i dem behandlas utförligare i kapitel 7.  
 
 
  
 
                                                 
134 Jfr Villstrand 2002 passim. 
135 Holenstein 1991 s. 433. I Finland rör det sig ju inte vid ockupationen om någon form av 
”huldningsakt”, dvs. hyllningsceremoni vid regentbyte. Se Villstrand 2005 s. 72.  
136 Ahonen 1988 s. 20 – 21; Kujala 2001 s. 243, 323; Rimpiläinen 1978 s. 49; Vilkuna 2005 
s. 147; Hårdstedt 2002 s. 240. 
137 Borodkin 1910 s. 192. 
138 Ibidem s. 214. 
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2.5 Det raserade samhällsfördraget 
 
Lokalsamhället med sina gemensamma seder och bruk och sitt genom 
tiderna hävdvunna sätt att leva hade före kriget fungerat i växelverkan med 
centralmakten. Det underförstådda samhällsfördraget från den svenska 
tiden hade i och med den ryska erövringen upphört att gälla. Ingenting av 
tidigare argumenterande och kompromissande fanns kvar under den militä-
ra styrelseperioden.  
 Adeln, som under sekler patriarkaliskt hade hållit ett vakande öga på 
frälseböndernas förehavande och samtidigt utgjort ett skydd för dem, var 
borta. Prästerna kom under stora ofreden att spela en mera framträdande 
roll än under andra tider. Den sociala verklighet kriget och flykten till Sve-
rige förde med sig syntes i bristen på kommunikation med den nya överhe-
ten. Medan klagomål och suppliker tidigare kunnat framföras tämligen 
riskfritt via olika kanaler i skydd av vad som kallats ”en naiv monarkism” 
var situationen under ockupationen förändrad. Varken den beskyddande 
konungen eller stormännen utövade längre sin makt.139 Endast spridda 
klago- och önskemål kunde av befolkningen föras fram när risken för ve-
dergällning bedömdes som obefintlig. Också de ryska militärmyndigheter-
nas passivitet minskade möjligheterna till en interaktion. En del av den 
uteblivna kommunikationen kunde dock skrivas på språksvårigheternas 
och den bristande läs- och skrivkunnighetens konto.   
 Civilsamhällets aktörer var genom repression skrämda till tystnad och 
rädda människor är lätta att dirigera. När samtidigt subsistensnivån, fram-
för allt i norra Österbotten, hotades genom ockupanternas plundringar, 
gällde inte längre hur man skulle leva utan om man skulle överleva. Då 
krigshandlingarna upphörde tilltog emellertid militärbefälets möjligheter 
att övervaka truppernas uppträdande mot civilbefolkningen. Och när re-
pressionen från ockupanterna så småningom lättade ledde detta till att en 
interaktion uppstod, men denna utveckling skedde först sedan civilförvalt-
ningen kommit i gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
139 Villstrand 2005 s. 98. 
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3. Åbo generalguvernement inrättas  
 
 
Övergången från militärt styre till civilförvaltning krävde en lång rad ryska 
överväganden. I kapitel 3 granskas vilka alternativ den ryska riksledningen 
ställdes inför och vilka avsikterna var bakom de val som man träffade. Min 
ambition är alltså inte att enbart återge förvaltningens uppbyggnad i sig, 
utan att framför allt föra fram de förhållanden som fick betydelse för sy-
stemets funktionalitet. I detta kapitel presenteras också de olika tjänste-
mannakategorierna och de förutsättningar tjänstemännen hade att utföra 
sina uppdrag. 
     
 
3.1 Varför infördes civilförvaltningen?  
 
I Finland existerade en tid efter ryssarnas erövring av landet flera olika 
förvaltningssystem. I den nordligaste delen av landet, vilken – som tidigare 
konstaterats – utgjorde ett slags ingenmansland, fungerade en svag rest av 
den tidigare svenska förvaltningen. Den avbröts ibland tillfälligt av att 
ryska trupper uppenbarade sig i dessa trakter och utkrävde skatt. I östra 
Finland existerade ryskt militärstyre med starka drag från rysk civilförvalt-
ning. Tsar Peter avsåg att integrera detta område med Ryssland. Därmed 
skulle en skyddszon upprättas för det snabbt växande S:t Petersburg. Väst-
ra Finland däremot var ett område tsaren var beredd att köpslå om och där 
gick ryssarna in för att skapa en tillfällig civil förvaltning.140 Man valde då 
att i stället för att helt omorganisera förvaltningen bygga på traditionerna 
från den svenska tiden. Det gällde alltså en överföring av den svenska för-
valtningsmodellen.  
 Sett i ett större sammanhang kom Finland, som utgjort en svensk riks-
del, att tillfälligt förvandlas till en del av den ryska konglomeratstaten vars 
skilda komponenter med olika status och vid olika tidpunkter förenats med 
rikskärnan. Under tsaren samlades för kortare eller längre tid områden med 
egna förvaltnings-, beskattnings- och rättssystem.141 Trots att förvaltningen 
förvandlades till civil rådde fortfarande folkrättsligt en form av occupatio 
bellica. 
 Att det över huvud taget låg i ryssarnas intresse att införa en civilför-
valtning i västra Finland berodde i första hand på att det för den ryska ar-

                                                 
140 Karonen 1999 s. 319; Lindeqvist 1919 s. 492 – 493; Lindeqvist 1886 s. 80. 
141 Gustafsson 2008 passim (särskilt s. 66); jfr även Bladh & Kuvaja 2005 s. 18 – 20. 
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méns behov krävdes en bättre organiserad skatteuppbörd och resursexploa-
tering än vad militärstyrelsen kunnat organisera. Där var nämligen huvud-
armén förlagd och försörjningsproblemen därför också störst.142 Ett maxi-
malt resursuttag kunde uppnås endast om man så fort som möjligt fick 
igång det ockuperade områdets egen produktion av spannmål och livsför-
nödenheter. Det primära målet, att försörja den ryska ockupationsarmén, 
kunde bäst nås via ett sekundärt upprättande av en civil förvaltning. För att 
åstadkomma ett för effektivt administrerande nödvändigt samhällslugn 
måste man få befolkningen övertygad om att förhållandena hade förbättrats 
i jämförelse med erövringsperiodens och militärstyrets kaotiska situation. 
Man ville med andra ord påvisa att en normalisering hade skett, dvs. att 
den nya styrelsen åtminstone i viss mån var legitim. Därigenom hoppades 
man kunna locka den del av invånarna som flytt att återvända och uppta 
sina normala näringsfång. Ett faktum var att man rätt väl lyckades i sina 
intentioner. Schemat i figur 2 visar förvaltningsöverföringens centrala 
betydelse för normaliseringen av förhållandena i Finland. 
 
Figur 2: Förvaltningsöverföringens betydelse för normaliseringen av  
             förhållandena i Finland 1717 – 1721  

 
 
 
 
                                                 
142 Kuvaja 1999 passim. 
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Bibehållandet av den svenska förvaltningsmodellen vid införandet av civil-
förvaltningen ingav befolkningen en viss trygghet och lockade därigenom 
fram dem som tagit sin tillflykt till skogarna. Samtidigt garanterade den 
skatteutfall och ökad legitimitet. Människor lämnade sina gömställen i 
skogar och ödemarker och det hände rentav att en del kom tillbaka från 
Sverige.143  Men det bör dock framhållas att också de uppmaningar och 
repressiva hotelser som förmedlades via universaler inverkade. Som ett 
exempel kan nämnas att österbottningarna genom ett plakat år 1717 för-
bjöds att uppehålla sig i skogarnas lönnpörten. Den som inte följde ordern 
skulle 
 
 …icke allenast såssom een Öfwerträdare och föracktare af Hans Stor 

Czariske Maij:tz höga Nåde ansees, uthan och all dess Egendom och 
gods förlustig och han till lijf och lefwerne straffad warda.144 

 
Den som efterkom uppmaningen skulle stå under ryskt beskydd. Både hot 
och lockande kom alltså till användning. Det är också symptomatiskt för 
de ryska strävandena att en av den nya civilförvaltningens första åtgärder 
var att utfärda en proklamation till guvernementets invånare att inte ta till 
flykten utan stanna på sin hemort.145 Man kan också utgå ifrån att en civil-
förvaltning, i motsats till en militär styrelse, genom sin verksamhet kunde 
involvera befolkningen och därigenom skapa vissa förutsättningar för en 
ökande legitimitet. Utbyggnaden av den redan under militärstyrelseperio-
den påbörjade förvaltningen skedde i sin nu helt civila form för att lugna 
ned förhållandena i landet, för att undvika öppet eller dolt motstånd. Som 
redan nämndes utgjorde närvaron av starka militära truppförband en garan-
ti för att samhällsdisciplinen upprätthölls. En minskning av den militära 
styrkan i landet kunde ske om man åstadkom en interaktion med civilsam-
hället – detta naturligtvis under förutsättning att det aktuella läget ifråga 
om krigföringen tillät något sådant. Ju mindre truppstyrkor som behövdes i 
Finland, desto mindre skatt var man tvungen att indriva. Man kunde därför 
förmoda att problemen med försörjningen av trupperna på sikt skulle 
minska. Till detta resonemang bör dock tilläggas att andra faktorer än till-
ståndet i Finland i högre grad reglerade den ryska arméns storlek i landet. 
Genom införandet av civilförvaltningen kunde emellertid trupperna och 
deras ledning frigöras för de uppgifter de normalt hade att utföra under 
pågående krig. 

                                                 
143 Aminoff-Winberg 1990 s. 63; Lempiäinen 1973 s. 14; Lindeqvist 1886 s. 107 – 109.  
144 HArk 1898, protokoll, s. 57 – 58. 
145 Aminoff-Winberg 2007 s. 199 – 200. 
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 Ett ytterligare skäl till att bibehålla de svenska samhällsförhållandena 
var orimligheten i att på kort sikt introducera den ryska sociala skiktning 
som var främmande för landet och vars yttersta konsekvens hade varit att 
införa livegenskap. Man ville från ockupanternas sida beakta den svenska 
politiska kulturen åtminstone som ramvillkor. Det kan rentav tänkas att 
förvaltningen i Finland under den ryska ockupationen samtidigt utgjorde 
ett slags laboratorium i vilket tsar Peter kunde studera den svenska lokala 
administrationen i verksamhet. Tsaren behövde inte som ifråga om central-
förvaltningens kollegier sända spioner till Sverige för att insamla kun-
skap.146 På liknande sätt anser dr Hubertus Neuschäffer att de östersjöpro-
vinser som på 1710-talet anslutits till Ryssland utgjorde modeller för den 
av kejsarinnan Katarina II år 1775 genomförda reformen av förvaltnings-
enheterna i det ryska riket.147 
 
 
3.2 Åbo generalguvernements allmänna förvaltnings-
struktur, geografiska omfattning och indelning  
 
Grundstenen för det ryska legitimitetsbygget lades på plats i och med att 
generalguvernementet skapades i västra Finland. Samtidigt bör det dock 
påpekas att den civilförvaltning som inrättades sommaren 1717 till en del 
fått sin struktur redan år 1715. Som det framgår av figur 3 var guverne-
mentsstyrelsen uppdelad i fyra nivåer. Den militära ockupationsförvalt-
ningens befälhavare och kommendanter hade efterträtts av civila ämbets-
män.148 Det rör sig med andra ord om en inte ovanlig tvåstegsmodell149 där 
i detta fall det andra steget utvecklats ur det första. Den civila förvalt-
ningsmodellen påminner därtill starkt om den tidigare svenska fredstida.  
 Generalguvernören toppade hierarkin och hade till sin hjälp kansliet, 
som ofta uppfattades som en egen instans. Lagmännen med sina kansli-
hjälpredor ledde distrikten och hade under sig de lokala tjänstemännen av 
vilka en del redan verkat under det militära styrelseskedet. Tull- och post-
väsendet underlydde direkt guvernementskansliet medan kyrka och skolor 
nu fick konsistoriet som mellaninstans.  
 Geografiskt drogs gränserna för Åbo generalguvernement så att områ-
det kom att bestå av de fredstida Nylands och Tavastehus län, Åbo och 
Björneborgs län samt de  delar  av  Österbotten  som  stod  under  ryskt  in- 
 
                                                 
146 Peterson 1979 s. 69 – 76; Amburger 1966 s. 8. 
147 Neuschäffer 1980 s. 17 – 18. 
148 Jfr figur 1! 
149 Se avsnittet 1.4 Ockupationens väsen! 
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Figur 3:  Den ryska civilförvaltningens hierarkiska uppbyggnad i  
              Finland 

 
Anm.: Trots att lagmännen var direkt underställda generalguvernören gick 
           dennes order via guvernementskansliet. 
 
inflytande. I stort sett rörde det sig om samma område som under det mili-
tära styret utgjort det västra distriktet. Några mindre förändringar skedde 
dock. Så kom t.ex. Lappträsk, som hade hört till det västra styrelseområ-
det, att överföras till Viborgs kommendantskap och år 1718 blev socknarna 
i norr från Lochteå till Uleå delar av det ryska guvernementet.150 Det rätt 
avfolkade Åland stod utanför guvernementet, tidvis med undantag för Kö-
kar där en skara invånare betalade skatt till tsaren och därmed fick fortsätta 
sina näringsfång i fred, framför allt sin seglation.151 
 Generalguvernementet uppdelades i sin tur i lagmansdömen eller di-
strikt. Dessa var till en början fyra, fr.o.m. sommaren 1719 fem. Apraksin 
hade ursprungligen tänkt sig endast tre, motsvarande den svenska tidens 
län.152  Orsaken till att antalet distrikt ändå ökades var synbarligen strävan 
efter en starkare kontroll i alla delar av guvernementet. Erfarenheterna från 
den militära styrelseperioden hade visat att repressivt övervåld mot befolk-
ningen tilltog med avståndet från centralorterna Åbo och Viborg.   
 
 

                                                 
150 Kuvaja 1999 s. 185; v. Koskull 1952a s. 143. 
151 Dreijer 1970 s. 94 – 95. 
152 Lindeqvist 1886 s. 82. 
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Karta: Indelningen i förvaltningsområden 1718 
 

 
 
Källa: Ranta 1987 
Anm.: I väster fanns Åbo generalguvernement och i öster Viborgs kommen-
dantskap. Generalguvernementet var i sin tur uppdelat i 5 lagmansdömen eller 
distrikt och dessa i ett varierande antal fögderier. I Åbo generalguvernement 
låg längs västkusten från söder till norr Åbo, Björneborgs och Vasa distrikt. Vid 
sydkusten låg i väster Nylands och i öster Tavastehus-Borgå distrikt.      
 
Kärnan i guvernementet utgjordes av Åbo distrikt – ungefär vad som sena-
re kallades Egentliga Finland. Där styrde generalguvernören själv. I sydost 
låg Helsingfors distrikt med Helsingforstrakten och de västnyländska 
socknarna. Norr om Åbo distrikt låg Björneborgs lagmansdöme som också 
inbegrep Satakunda. Det nordligaste distriktet var Vasa, som sträckte sig 
ända till Uleåborgstrakten. Längst i öster låg Tavastehus-Borgå lagmans-
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döme omfattande Tavastehus med omgivningar och de östnyländska sock-
narna t.o.m. Pernå.153  
 I Ryssland var generalguvernementen de största förvaltningsenheterna. 
Ryssarna valde både under stora och lilla ofreden, trots uppdelningen i 
militär och civil makt, att kalla ledaren för civilförvaltningen i västra Fin-
land generalguvernör. Benämningen förde tankarna till de ryska guvernö-
rerna som förvaltade större områden. I Åbo generalguvernement förenades 
visserligen flera tidigare svenska län. Men det bör dock framhållas att det 
rörde sig om tillfälliga arrangemang och att t.o.m. de erövrade områdena i 
östra Finland först efter freden i Åbo 1743 betraktades som en integrerad 
del av det ryska riket under namnet ”guvernementet Finland”. Detta östra 
område förenades 1812 med det autonoma Storfurstendömet Finland som 
bildats efter kriget 1808 – 1809.154    
 
 
3.3 Svårigheter och avgöranden vid tillsättandet av 
tjänstemän   
 
Av de legitimitetsskapande redskap som i allmänhet brukar stå till överhe-
tens förfogande är ett av de främsta att använda sig av lagen. Under den 
ryska civilförvaltningens tid i Finland tillämpades svensk lag. Eftersom 
tjänstemännens uppgift var att verkställa makthavarnas beslut kom de att 
inta en betydelsefull position samtidigt som de själva förutsattes vara un-
derställda lagen. Den svenska lagen krävde av ämbetsmännen både mora-
liskt och juridiskt ansvar för undersåtarna. I detta avsnitt skall motiven till 
personvalen gällande olika tjänstemannagrupper granskas. 
 
a. Generalguvernörens person 
Tsar Peter gav redan i februari 1716 Apraksin order om att leta reda på en 
adelsman från Estland som kunde vara lämplig som ledare av civilförvalt-
ningen i Finland.155 Det fanns en stark aspirant till posten – en generallöjt-
nant vid namn Bergholz.156  Man hade redan hunnit göra upp en instruktion 

                                                 
153 Lindeqvist 1886 s. 82. I rikskammarkollegiet försökte ännu år 1719 kamreren Johan 
Schmidt förgäves åstadkomma en minskning av antalet distrikt till två. 
154 Amburger 1966 s. 49, 53. Också i Sverige hade titeln ´guvernör´ kommit till använd-
ning. Skillnaden mellan landshövding och guvernör var där den att guvernören också hade 
ett militärt ansvar (Lennersand 1999 s. 43). 
155 Kuvaja 1999 s. 183. 
156 Ibland ses namnet skrivet Birckholtz eller Birkholtz. Han hade deltagit i belägringen av 
Viborg 1710    
(Hornborg 1952 s. 92). 



 

 52 

för honom, då valet ändå föll på den från rysk fångenskap befriade f.d. 
svenska officeren Gustav Otto Douglas.157 Man kan fråga sig varför så 
skedde. Orsaken var att det av legitimitetsskäl föreföll viktigt att man utsåg 
en person som var förtrogen inte bara med den svenska förvaltningen utan 
också med befolkningens seder och bruk. Detta framgår uttryckligen av 
tsarens brev.158 Att valet föll på Douglas motiverades med att han var ung 
(f. 1687), kände väl till det svenska förvaltningssystemet och talade såväl 
svenska som ryska. I fråga om kunskaperna i ryska skulle dock snart stora 
brister visa sig.159 Man kan inte heller enligt min mening bortse från den 
psykologiska synpunkten att ryssarna genom valet av en person i Karl 
XII:s närmaste omgivning – en av hans tidigare tjänande livdrabanter – till 
Finlands invånare ville sända en stark signal om kontinuitet i förhållandena 
från den svenska tiden. En annan sak var dock att Douglas av invånarna i 
Finland hela tiden dock betraktades som förrädare. Tsar Peters rådgivare 
hade påpekat den resurs de flera hundra tillfångatagna svenska officerarna 
genom sin utbildning och erfarenhet skulle utgöra om de kunde förmås att 
övergå till den ryska administrationen.160 
 Greve Gustav Otto Douglas tillhörde den svenska högadeln. Hans farfar 
Robert Douglas hade stigit i graderna till marskalk- och riksråd. Både hans 
far Gustav Douglas och hans mors svåger Lorentz Creutz avancerade till 
landshövdingar, den förre i Västerbotten och den senare i Åbo län. Fält-
marskalken och guvernören i Skåne Magnus Stenbock var morbror till 
Gustav Otto Douglas och dennes fyra år äldre bror Wilhelm.     
 Släkten Douglas var nära befryndad med Oxenstiernorna.161 Även om 
Gustav Otto Douglas följde sin militära kallelse och själv saknade erfaren-
het av förvaltning, ansågs en militär karriär vara en lämplig förberedelse 
för landshövdingsämbeten.162  
 Sverige upplevde ifråga om adelns tjänsteinnehav vid denna tid ett 
brytningsskede under vilket bördsadeln allt mera undanträngdes av en 
nyadlad lågadel som genom egen duglighet meriterat sig. Douglas hade 
upplevt de nya strömningarna under sin militärbana. Han hade som löjt-
nant protesterat mot ett kungligt beslut att behöva vänta en längre tid på en 

                                                 
157 TsGAVF A133 fol. 31 – 32*.  
158  Kuvaja 1999 s. 183; om G. O. Douglas  härstamning,  militärkarriär  och  fångenskap se 
t.ex. Klingenberg 1962 s. 8 – 21 och Klingenberg 2006 s. 64 – 65. 
159 Kuvaja 1999 s. 183. 
160 Peterson 1979 s. 126; Amburger 1980 s. 351. 
161 Klingenberg 1962 s. 8 – 10, 40. 
162 Asker 2004 s. 216. G. O. Douglas hade också en tid tjänat i den franska armén (Kling-
enberg 1962 s. 9). 
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kaptensvakans.163 Måhända bottnade hans beslut att gå i rysk tjänst till en 
del i frustrationen över den svenska meritokratins nya spelregler.                                  
 Douglas fick framföra sina egna önskemål innan han tillträdde tjänsten. 
De gick i stort sett ut på följande. Douglas föreslog själv att han skulle 
erhålla titeln ”generalkommissarie och minister i Finland”, ett önskemål 
som dock inte bifölls. För att åtnjuta större anseende bland militären ville 
han få generalmajors rang. Douglas önskade själv välja residens och utse 
sina tjänstemän bland landets invånare. Att han ville ha en rysk bokhållare 
visar att han då ännu inte hade klart för sig att guvernementets bokföring 
fick skötas på svenska. För att kunna få större auktoritet ville Douglas 
förfoga över en egen exekutionsstyrka. Beträffande skatteuppbörden borde 
det kungöras i landet att endast generalkommissarien ägde rätt att bestäm-
ma på vilket sätt den skulle genomföras. I fråga om sin egen och tjänste-
männens lön ställde Douglas inga krav utan skulle nöja sig med de beslut 
man fattade i S:t Petersburg. Den nya generalkommissarien – eller gene-
ralguvernören som titeln blev i konformitet med vad som användes för 
cheferna i andra ryska förvaltningsområden – ville sortera under en minis-
ter och inte ha andra förmän. Han bad också om att få en instruktion, enligt 
vilken förvaltningen kunde ordnas. Som ett förbehåll för sin medverkan 
tillfogade emellertid Douglas en önskan om att efter slutförd tjänstgöring 
få behålla sin ryska rang.164 Senare hänvisade Douglas också till förhållan-
dena under den svenska tiden då han framhöll att man i Finlands län i alla 
avseenden varit beroende av landshövdingen.165  
 Douglas hade ett koleriskt temperament och hade därför svårt att kom-
ma överens med sin omgivning. Han invecklade sig i stridigheter med bl.a. 
general Golitsyn, den ryske fredsunderhandlaren von Osterman, general-
gevaldigern Jepifanov och åtskilliga  av  sina underlydande.166 Den ryske 
historikern M. M. Borodkin kallar hans sinnelag rått och vilt.167 Douglas 
temperament har enligt min uppfattning i alltför hög grad tillåtits färga 

                                                 
163 Englund 1989 s. 171; Stenbock 1914 s. 44. 
Karl XII hade vid ett annat tillfälle då en ung släkting till Douglas förväntades få officers-
fullmakt på basis av sin härkomst uppmanat denne att tjäna sig upp från soldat. Redan Karl 
XI hade snäst av en löjtnant med att det inte räckte som befordringsgrund att tjäna under en 
greve (Carlsson 1950 s. 36; Hatton 1985 s. 114; Englund 1989 s. 171).   
164 TsGAVF A133 fol. 28 – 30*; se ovan avsnittet om källorna och Klingenberg 1962 s. 2 – 
3, 38. 
165 TsGAVF A150 fol. 79. 
166 Wirilander 1982 s. 34; Kuvaja 1999 s. 188; Klingenberg 1962 s. 49 – 50, 113 – 115, 137 
– 138, 141; Lindeqvist 1919 s. 479. I början av år 1718 hade den ryska chefsdelegaten 
kanslirådet Johan Henrik von Osterman i ett par brev till sin chef uttalat sig mycket förkle-
nande om Douglas och bl.a. beskyllt honom för att ha förtalat fredsmäklarna (Lindeqvist 
1919 s. 479). 
167 Borodkin 1910 s. 213. 
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värderingarna av hans verksamhet. Det går emellertid inte att förneka att 
Douglas inställning till befolkningen i Finland var ambivalent. Det ges 
flera exempel på hans försök att förbättra allmogens levnadsförhållanden. 
Samtidigt kunde han utfärda stränga order som drabbade befolkningen. 
Douglas janusansikte kan ha berott på det korstryck förmännens krav å ena 
sidan och befolkningens behov å andra sidan utövade på honom. Bakgrun-
den till Douglas metoder vid maktutövningen diskuteras senare, bl.a. i 
avsnitt 5.1.  
 I början av år 1715 befann sig Douglas, tydligen på ryskt uppdrag i 
Reval, där han också upptogs i det återupprättade riddarhuset.168  I oktober 
1716 fick generalguvernören tillstånd av sina överordnade att bege sig till 
Finland. Hans avresa fördröjdes emellertid av olika orsaker. De personer 
som magistraten i Reval utsett till hans hjälp orsakade t.ex. en del problem. 
I början av maj 1717 inträffade Douglas och hans medresenärer i Helsing-
fors efter ett par dygn på havet. I slutet av månaden fortsatte Douglas med 
sina nya tjänstemän och sin familj till Åbo, där generalguvernören slog sig 
ned. Den 1 juni började verksamheten i kansliet.169 Douglas tid som gene-
ralguvernör i Finland fick en högtidlig upptakt då hans utnämning kun-
gjordes i kyrkorna och då borgerskapet i Åbo svor den ryske tsaren trohet i 
domkyrkan.170 Dessa ceremonier kan även sägas ha signalerat inledandet 
av ett nytt samhällskontrakt.171  
 
b. Generalguvernementets brokiga kanslibemanning 
Till residens valde Douglas den avlidne landshövdingen Lorentz Creutz d 
y:s hus i det centralt belägna kvarteret nr 583.172 Generalguvernementets 
kansli verkade i samband med residenset. Huruvida också Golitsyns kans-
lipersonal av synergiskäl arbetade på samma plats är osäkert. Enligt Carl 

                                                 
168 Cederberg 1934 s. 2 
169 TsGAVF A150 fol. 29; Kuvaja 1999 s. 184. 
170 Borodkin 1910 s. 214; FRA Jacob Immenius samling, dagbok 24.5.1717.  
171 Jfr Moore 1978 s. 19 
172 Creutz änka var Hedvig Eleonora Stenbock, en moster till Gustav Otto Douglas. I ett 
personligt brev skrivet i Stockholm 26.7.1718 yppar hon sin oro över sina egendomar i 
Finland och låter i förtäckta ordalag förstå att hon hoppas adressaten genom sin makt skall 
skydda gården i Åbo och iståndsätta den. Brevet förvaras i Apraksins arkiv (TsGAVF A168 
fol. 124 – 125). Huset genomgick under Douglas tid gång på gång grundliga reparationer 
(FRA 7080 fol. 28, 77v, 101, 105, 151v, 236, 281v, 282, 309v). Eventuellt föranleddes de 
omfattande renoveringarna av de utförliga beskrivningar gällande kansliutrymmena och 
deras inredning som stod att finna i den svenska landshövdingsinstruktionen (Styffe 1852 s. 
206 – 217. Om kvarteret vars numrering officiellt ändrade år 1808 till södra kvarteret 42 se 
t.ex. Kalpa 1976 s. 97 – 99.  
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von Bonsdorff skulle i varje fall en del av kanslipersonalen ha utnyttjats 
gemensamt av Douglas och Golitsyn.173   
 Mensjikov – sedan 1704 utnämnd generalguvernör över de baltiska 
områdena174 – hade i ett brev till Apraksin låtit förstå att Douglas, medan 
han uppehöll sig i Reval, borde vända sig till friherre Magnus Vilhelm von 
Nieroth175 för att få förslag till lämpliga medhjälpare att ta med sig till 
Finland.176 Så skedde också men det visade sig vara svårt att övertala de 
blivande tjänstemännen, både lagmännen och kanslipersonalen, att åta sig 
uppdragen. Det gick rentav så långt att Apraksin måste hota de utsedda 
som inte var beredda att avresa till Finland med att bli betraktade som 
brottslingar i Estland.177  
 En orsak till att ryska ämbetsmän inte insattes vid något av tidens ryska 
maktövertaganden, varken i Baltikum eller i Finland, var att Ryssland var 
vad som kallats ”understyrt”. Därmed avses att Ryssland hade en stor brist 
på kompetenta och utbildade tjänstemän inom civilförvaltningssektorn.178 
Denna brist ledde till att lokala tjänstemän anställdes inom Åbo generalgu-
vernement, vilket fick betydelse för den nya styrelsens legitimitet. Det fick 
också en annan starkt legitimerande effekt: det svenska språket förblev 
förvaltningsspråk. 

                                                 
173 Carl v. Bonsdorff 1904 s. 557 – 558.  
Golitsyn förmodas ha tagit säte på Åbo slott, vilket emellertid motsägs av en uppgift hos 
Erik Lencqvist i Åbo Tidningar 1774 där Douglas efter att ha dödat Jepifanov uppges ha 
krupit ”…på knä öfwer Åbo Torg långs med stora Kyrckiogatan til Förstens [Golitsyns] 
residence…” (Lencqvist 1774 s. 118). Carl v. Bonsdorff uppger att till Golitsyns personal 
utom de gemensamma kanslitjänstemännen även hörde skrivaren Josef Dahlström och en 
finsk tolk (Carl v.Bonsdorff 1904 s. 557 – 558).     
174 Niitemaa & Hovi 1991 s. 276.  
175 v. Nieroth hade efter Revals kapitulation tagits i rysk tjänst och blivit estniskt lantråd 
(Den introducerade 1930 s. 425-426). I den av tsar Peter auktoriserade estniska adelsstyrda 
staten assisterades ridderskapets lantmarskalk av 12 lantråd (Niitemaa & Hovi 19912 s. 
279). Baron v. Nieroth utnämndes senare till det ryska rikskammarkollegiets vicepresident 
(Peterson 1979 s. 158). 
176 TsGAVF A112 fol. 448 – 449*.   
177 TsGAVF A150 fol. 61; Borodkin 1910 s. 215. Två av de påtänkta tjänstemän som inte 
anlände sannolikt p.g.a. omtanke om sin egen karriär, var baronen Gustav Magnus Rehbin-
der och kaptenen Hans Henrik von Fersen. Båda blev nämligen sedermera huvudmän för 
det estniska ridderskapet. Inte heller den utsedde tidigare aktuarien och notarien Peter 
Rydenius medföljde på färden till Finland (TsGAVF A150 fol. 62 – 63; Den introducerade 
1931 s. 205; Genealogisches, Lifland I 1929 s. 83). 
178  Jussila 2004 s. 29, 42; Peterson 1979 s. 107. Villstrand har beträffande Sverige påpekat 
att behovet av kompetent personal där tillgodosågs genom specialinriktad och formaliserad 
utbildning (Villstrand 1987 s. 12). Utbildningen för civilförvaltningen i det ryska riket hade 
kommit igång även om resultatet ännu inte syntes i form av ökad tillgång på tjänstemän. I 
stället bemannades ämbetsverken till stor del av tyskspråkiga balter (Massie 1986 s. 747; 
Hosking 2003 s. 210; Pipes 1974 s. 125, 182).        
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 I generalguvernörsämbetets kansli kom ett varierande antal anställda att 
arbeta. Av dem hade 20 % en bakgrund som tidigare svenska tjänstemän. 
Som bokhållare tjänstgjorde Johan Schmidt som tidigare varit kommissari-
atsskrivare och därefter proviantmästare vid den svenska armén och tagits 
till fånga vid Viborgs fall 1710. Han kom år 1719 att utses till en av gene-
ralguvernörens överordnade i rikskammarkollegiet. Som kamrer efter 
Schmidt kom Axel Löfving som varit mantalskommissarie i nedre Hollola 
härad och som kassör fungerade Erik Curling, tidigare fiskal vid akademin 
i Åbo. I personalen ingick inte den kapten Wulff som generalguvernören 
gärna hade sett som sin tolk. Wulff hade tillika med Douglas varit fånge i 
Vologda. Den tyska sekreterare som från Baltikum medföljde till Finland 
var förra notarien Georg Rudolph Brehm.179  
 Det var inte lätt att få kunnig kanslipersonal och lämpliga lokala tjäns-
temän bl.a. för att så många tagit till flykten. Några undantag var de tidiga-
re häradsskrivarna Isak Björkell, Samuel Wilchman och Axel Löfving.180 
På guvernementskansliet arbetade endast en balt och också i fråga om de 
lägre tjänstemännen föredrog man landets egna invånare som ägde lokal-
kännedom och som var villiga att åta sig uppdragen. Det fanns även perso-
ner som vågade vägra ställa sig till ryssarnas förfogande.181 Att de lägre 
tjänstemännen hade samma bakgrund som invånarna, gjorde det givetvis 
lättare för folket att komma till tals med dem och därigenom uppleva sig 
som medaktörer. 
 Så snart distriktens chefer, de nya lagmännen, tillträtt sina tjänster på-
pekade de att de omöjligt kunde klara sig utan sekreterare.182 Samtliga 
distrikt fick också egna sekreterare. Åtminstone två av dem hade studerat i 
Åbo.183 I några fall fanns utom sekreterarna även andra tjänstemän anställ-
da vid lagmanskanslierna. I Tavastehus-Borgå distrikt förekom t.ex. både 
en bokhållare och en translator.184 Att lagmansdömena i motsats till länen 
under svenska tiden saknade egna kamrerer kan anses ha varit en stor brist 
– kanske berodde den på centraliseringstendenser eller helt enkelt på av-

                                                 
179 Klingenberg 1962 s.40 – 42; Peterson 1979 s. 158; bilagans databas. Den tyskbaltiske 
Brehms två söner gjorde senare båda karriär i Ryssland: Johann Friedrich blev tjänsteman 
vid Justitiekollegiet medan Friedrich Wilhelm slutade som generalmajor (Amburger 1980 s. 
356 – 357, 359). 
180 Aminoff-Winberg 1990 s. 30.     
181 Juva & Juva 1965 s. 144. 
182 TsGAVF A150 fol. 44-45. 
183 Luukko 1967 s. 758-759; Alanen 1948 s. 157-158; Halila 1984 s. 170; se även databasen 
i bilagan! 
184 FRA 7061 fol. 441; FRA 7080 fol. 41v, 100v.            
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saknaden av lämpliga personer. Likadant var förhållandet också i Viborgs 
kommendantskap.185         
 
c. Lagmännen 
I de distrikt som Åbo generalguvernement uppdelades i styrde s.k. lagmän. 
Titeln är vilseledande eftersom det primärt rörde sig om förvaltningstjäns-
temän. Möjligen användes titeln för att svenska lagmän brukade tjänstgöra 
som t.f. landshövdingar.186 En annan möjlighet är att man genom benäm-
ningen ville betona lagligheten i deras tjänsteutövning. Enligt Max Webers 
uppfattning tyder oklarheter i tjänstebeteckningarna i allmänhet på frånva-
ron av klara kompetensområden,187 något som senare också bekräftas gäl-
lande Åboguvernementet.     
 På ryskfödda tjänstemän rådde det, som redan framhållits, brist i Ryss-
land. Av sju lagmän som utom generalguvernören själv förestod var sitt 
lagmansdistrikt var alla balter med undantag av en, Schmidtfelt.188 Lag-
männen tillhörde den baltiska adel som drabbats av reduktionen på Karl 
XI:s tid och var därför negativt inställd till mycket som hade med det tidi-
gare svenska väldet att göra, vilket förmodligen medverkade till deras 
motvillighet att tillträda tjänster i Finland.189 Samtidigt fanns dock bland 
baltiska adelsmän i allmänhet en lojalitet mot tsaren p.g.a. insikten om att 
de under en annan  regim skulle ha haft svårt att hävda de privilegier som 
denne tillerkänt dem. Tsar Peter hyste en stor beundran för den tysktalande 
baltiska tjänstemannaadelns kunnande. Han ville också belöna de baltiska 
städernas råd och riddarhusets medlemmar för det uteblivna motståndet vid 
annekteringen av Estland.190 Utnämningarna i Finland var en del av dessa 
belöningar. Att de balter som uttagits till tjänst på norra sidan av Finska 
viken ändå tvekade och begav sig till sina nya poster endast ”mít grossen 
Zwang und Unwillen”191 kan ha berott på de ljusnande utsikter hemlandet 
erbjöd under ryskt beskydd. Ännu i Åbo vägrade t.ex. de båda blivande 
lagmännen Tiesenhausen att ge sig i väg. Furst Golitsyn ingrep emellertid 
och tvingade dem till det, ett av de första exemplen på att militären vid 
behov gav civiladministrationen s.k. tjänstehandräckning.192  

                                                 
185 Ranta 1987 s. 420. 
186 v. Koskull 1952a s. 143.      
187 Weber 1983 s. 156 
188 Databasen i bilagan. 
189 TsGAVF A150 fol. 26* (se även Gardberg 1968 s. 388). 
190 Hosking 2003 s. 210; Alenius 2000 s. 128; Raun 1989 s. 56. 
191 Lindeqvist 1886 s. 82 – 83, fotnot. 
”med största tvång och ovilja”.  
192 TsGAVF A150 fol. 39 – 41, 48v; A200 fol. 166. 
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 Att ryssarna inte använde sig av lagmän från Finland berodde inte ute-
slutande på att det saknades lämpliga sådana utan också på att deras pålit-
lighet ifrågasattes. Då låg balterna närmast till hands, eftersom de i egen-
skap av tidigare svenska undersåtar hade kännedom om det svenska för-
valtningssystemet.193 Ur legitimitetssynpunkt kan utnämningarna av bal-
terna försvaras, men deras enda erfarenhet av allmogen inskränkte sig van-
ligen till kontakten med livegna bönder i Baltikum, vilket kan ha kommit 
till synes i vissa lagmäns ämbetsutövning.194 
 Sex av de åtta lagmän som fungerade under stora ofreden hade en bak-
grund som officerare, förutom G. O. Douglas nämligen även M. Brummer, 
K. G. Lillienfeld, K. J. Schmidtfelt, W. O. Stackelberg och B. J. von Tie-
senhausen. Stackelberg hade därtill varit lantmarskalk på Ösel och saknade 
inte erfarenhet av förvaltning. Detta kom, som vi senare skall se, att av-
spegla sig i hans tjänsteutövning. Inte heller för O. J. von Tiesenhausen var 
arbetsuppgifterna i Finland svåra att sköta eftersom han tidigare varit bal-
tiskt lantråd. Endast lagman G. F. von Essens bakgrund har förblivit 
okänd.195  
 Lagmännens huvuduppgift bestod i att övervaka och leda skatteuppbör-
den. I jämförelse med den militära skatteindrivningen, som hade letts av 
kommendanterna hade dessa civila tjänstemän en ställning som vilade på 
fastare grund. Dels uppfattades deras tjänsteuppdrag som en fortsättning på 
landshövdingarnas under den svenska tiden, dels tillämpade de själva re-
gelverk av svenskt ursprung.  
 Det visade sig snart att några av lagmännen inte gick i land med sina 
uppgifter (B. J. Tiesenhausen, M. Brummer och J. Schmidtfelt). De täta 
bytena av lagmän vittnade inte om någon större allmän professionalism 
hos dessa ämbetsmän. Samma gällde vissa ryska officerare som stod i ci-
vilförvaltningens tjänst och blev ertappade med försnillningar eller annars 
olämpligt uppträdande (t.ex. kvartermästare Greniv, kaptenerna Lossakov 
och Jelagin). 
 
d. Inhemska lägre tjänstemän 
Lagmansdömena indelades i fögderier, ungefär motsvarande svenska ti-
dens häraden ehuru betydligt mindre. Varje fögderi bestod i sin tur av ett 
                                                 
193 Cederberg 1942 s. 16; Luukko 1967 s. 757; Kuvaja 1999 s. 191. 
194 Vilkuna 2005 s. 182. Jfr även Haikari 2009 s. 16. Karl XI, som upprördes av den tysk-
baltiska adelns sätt att behandla sina bönder, ifrågasatte livegenskapen i Baltikum (Englund 
1989 s. 204). 
195 Databasen i bilagan. Trots namnlikheten mellan Georg Fromhold v.Essen och överste-
löjtnanten Fromhold v.Essen vilken sistnämnde under kriget bl.a. var chef för Österbottens 
infanteriregemente går det inte att påvisa något nära släktskap dem emellan (Om översten 
se Kankaanpää 2001 s. 316, 364, 367).   
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antal socknar, vanligen 3 – 4, men ibland rentav 6 stycken. År 1719 hade 
Åbo distrikt 14, Björneborgs 9, Vasa 6, Helsingfors 3 och Tavastehus-
Borgå 10 fögderier, eller sammanlagt 42 stycken. Vissa fögderier sam-
manslogs senare, så att deras antal vid fredsslutet var 37 stycken. Häradena 
hade under svenska tiden varit endast 19, exklusive Åland.196  
 Som av namnet framgår leddes fögderierna av fogdar. Fogdarnas hu-
vuduppgift bestod i att indriva skatt och andra pålagor. Fogdarna valdes 
därför bland tidigare svenska uppbördsmän, länsmän eller andra skriv- och 
räknekunniga personer.197 Andra uppgifter kronofogdarna under svensk tid 
hade var upprätthållandet av vägnätet och postgången, närvaron och beva-
kandet av kronans intressen vid häradstingen samt övervakningen av de 
lägre befattningshavarna.198 
 Generalguvernör Douglas kallade sina fogdar befallningsmän eller be-
fallningshavare. Möjligen bidrog förhållandena under stora ofreden till den 
utveckling som skedde då fogdarnas administrativa uppgifter småningom 
också i fredstid överfördes på länsmännen. Den folkliga benämningen på 
länsman ”vallesmanni” (befallningsman) erinrar om detta förlopp.199   
 Uppbördsmännen var personligen ansvariga för indrivningen, en upp-
gift som var svår att gå i land med utan att tillgripa våld. Det blev svårt att 
få tag på sådana som var villiga att sköta uppbörden. Samtidigt befriades 
de högre tjänstemännen åtminstone delvis från bekymret att få ihop den 
fastslagna skatten. Det fanns dock ett dolt motstånd mot att tjäna den nya 
regimen. Vad fick då personer att gå i rysk tjänst? Troligen rörde det sig 
om tillfredsställelsen i att få ett inflytande. Också möjligheten att sko sig 
på det allmännas bekostnad var lockande. Befallningsmannen Jacob Ly-
deman i Pikis, själv av gammal hantverkarsläkt från Åbo, blev t.ex. inne-
havare av flera stora gårdar, vilka han kom över då de ståndspersoner som 
ägt dem flydde till Sverige.200  
 Av de fogdar som tidigare varit svenska länsmän kunde man förutsätta 
vissa insikter i de kommande tjänsteuppgifterna. Därför blev förre läns-
mannen i Ilmola Johan Rein fogde i samma socken samt därtill i Lappo och 
Storkyro. Vid fredsslutet återgick hans länsmansdistrikt igen till normal 
storlek. Till länsmän igen utsågs ofta bönder.201 En förklaring till detta kan 
vara att en stor del av länsmännen under svensk tid hade ett förflutet som 
hjälpredor till kronofogdar och skrivare eller som underofficerare i armén. 

                                                 
196 Ranta 1987 s. 261; Kuvaja 2000 s. 120. 
197 Schybergson 1902 s. 615. 
198 Haikari 2009 s. 50. 
199 Jfr Viikki 1973 s. 307; Ylikangas 1996 s. 120 – 121. 
200 Havia & Luoto 1989 s. 385; Jäntere 1959 s. 167. 
201 Jern 1977 s. 98; Vilkuna 2005 s. 391. 
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Emellertid var ännu under början av 1700-talet bristen på skolning märkbar 
också inom svensk förvaltning. Läs- och skrivkunnighet var inte en given 
färdighet bland dessa lägre tjänstemän. En viss utbildning förekom dock, 
som senare skall framgå, inom ramen för skolväsendet.    
 Mest stödde sig Douglas på Jacob Lydeman202 befallningsman i Korpo, 
Nagu, Nummis och Rimito, Johan Leisten i Pargas, Pemar, Pikis och Sagu, 
Lars Malmberg i Halikko, Kimito och Uskela, Gustaf Björklund i Nousis 
och Virmo, Olof Warell i Lemo och Masku, Abraham Jacobsson i Lundo 
och S:t Marie samt Jacob Andersson i Pöytis och S:t Mårtens. Av alla till 
enskilda befallningsmän i hela guvernementet riktade skrivelser vilkas 
koncept finns bevarade i Douglas brevbok var mera än hälften adresserade 
till dessa sju fogdar.  Av antalet brev att döma, 133 stycken, var Johan 
Leisten särskilt anlitad. Detta kan åtminstone till en del förklaras med att 
han vid sidan av skötseln av sitt fögderi även förestod Meldola (Meltola) 
gård, en insamlingsplats för de ryska fredsunderhandlarnas livsförnöden-
heter.203 Man bör också minnas att Douglas själv skötte lagmansuppgifter-
na i Åbo distrikt varför det föll sig naturligt att i indrivningsfrågor upprätt-
hålla täta kontakter med fogdarna i den närmaste omgivningen. 
 I en yttre ring kring Åbo handhade prästerna i några församlingar tidvis 
uppbörden, nämligen i Letala (1718 – 19), Nykyrko och Nystad (1718 – 
19), Tövsala (1718 – 21), Vemo (1719), Kisko (1717), Kiikala (1717) och 
Bjärnå (1717 – 20).204 Präster användes som uppbördsmän endast i Åbo 
distrikt. I andra sammanhang nämner jag Douglas misstänksamhet mot 
prästerna, men förklaringen till att prästerna i dessa fall skötte indrivningen 
var, att deras företrädare som uppbördsmän plötsligt lämnat sina uppdrag 
och det var svårt att få tag i efterträdare. Prästerna var läs-, skriv- och räk-
nekunniga, dvs. ägde färdigheter som behövdes för uppdraget. Därtill kom 
att en uppdelning i fyra delar av det fredstida Vemo fögderi år 1718 visade 
sig av effektivitetsskäl nödvändig och Douglas valde att överföra uppbör-
den på traktens prästerskap.205 
 I de olika distrikten var år 1717 antalet uppbördsmän tolv i Åbo, fjorton 
i Björneborgs, tio i Tavastehus-Borgå och tre i Helsingfors. Uppgifter från 
Vasa distrikt saknas för detta år. År 1718 var emellertid antalet uppbörds-
män där sex stycken.206 

                                                 
202 Jacob Lydeman var son till Åboborgmästaren (f.d. rådmannen) Simon Lydeman (Walta  
2005 s. 316; v. Koskull 1952a s. 138, fotnot 1). 
203 FRA 7080 passim. 
204 Kuvaja 1999 s. 306 – 309; Klingenberg 1962 s. 52. 
205 Se databasen i bilagan  och redogörelsen för förvecklingarna i samband med fogden 
Mathias Forsténs avsättning. 
206 Kuvaja 1999 s. 306 – 309. 
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 Befallningsmännen använde sig av uppbörds- socken- eller häradsskri-
vare. Så hade t.ex. fogden Gustaf Björklund en person vid namn Lars 
Höök som hjälpreda. Höök skötte tydligen sitt uppdrag till allmän belåten-
het eftersom sockenborna vid svenskarnas återkomst föreslog honom till 
ny länsman. De sockenskrivare som under stora ofreden samtidigt skötte 
länsmansuppgifterna  fick dock vanligen vid fredsslutet lov att avstå från 
dessa sysslor.207    
 Under fogdarna stod länsmännen. Många av dem hade utnämnts under 
den militära styrelsens tid, varför befolkningen redan hunnit skapa sig en 
rätt negativ bild av tjänstemännen före sommaren 1717. Till dem som ärv-
des från militärstyrets tid hörde bl.a. Johan Stenman i Kyrkslätt, Hans Sö-
derman i Lojo och Axel Hansson i Tenala. Länsmännen ledde med hjälp 
av nämndemän och staroster eller utridare förvaltningen i socknarna. Deras 
främsta uppgift var givetvis att sörja för uppbörden, men därtill kom även 
huvudansvaret för socknens skjutsar och liknande uppgifter. De skulle 
också vid behov bistå de kyrkliga myndigheterna. Alltid höll sig inte läns-
männen till sina på förhand bestämda områden. Om den repressive Anders 
Hahl i Karis hette det att han ibland tog sig ton också i Pojo.208  
 Flera av befallningsmännen verkade samtidigt som länsmän.209 Detta 
var rätt naturligt eftersom skillnaden i arbetsuppgifter mellan fogdar och 
länsmän knappt existerat under den föregående militära styrelseperioden. I 
familjen Warell var fadern Olof fogde och sonen Anders länsman.210 I Ingå 
skötte Israel och Johan Martens, far och son, tillsammans uppdraget.211 En 
succession av annat slag skedde då länsmannen Carl Hacks i Ikalis dog. 
Anders Sahlberg, som haft nära samarbete med den avlidne ärvde efter 
honom utom länsmanssysslan även både änka och kvarlåtenskap.212 Under 
den svenska tiden hade det hänt att länsmän också förestått gästgiverierna 
och ibland skött häradspostföringen. Systemet hade sin upprinnelse i att 
länsmansgårdarna utgjorde inkvarteringsställen för kronoresenärer. Med 
tiden utsågs emellertid särskilda gästgivare.213 I det svenska systemet ut-
gjorde länsmän, nämndemän och lägre fogdar (s.k. bro- jakt- och skall- 
                                                                                                                
I Björneborgs lagmansdöme noteras för övrigt under år 1717 en uppbördsman med namnet 
Erik Curling. Eventuellt rör det sig om samma person som också kom att fungera som 
kassör vid generalguvernementets kansli och fr.o.m. 1719 som inspektör för tullväsendet 
(Kuvaja 1999 s. 307). 
207 Vilkuna 2005 s. 384, 395. 
208 Kuvaja 1999 s. 197; Gardberg 1968 s. 386; v. Koskull 1966 s. 282; Vilkuna 2005 s. 198; 
Lempiäinen 1973 s. 92, 86, 145, 146, 148. 
209 Databasen i bilagan. 
210 v.Koskull 1952a s. 126. 
211 Brenner 1936 s. 212. 
212 Vilkuna 2005 s. 205. 
213 Kuvaja 1995 s. 315; Kuvaja & Rantanen 1994; Gran 1995; Stormbom 1955 nr 1 – 4. 
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fogdar) förtroendemän utsedda av menigheten.214 I denna avhandling går 
de under beteckningen lokala eller lägre tjänstemän. 
 Lägst i civilförvaltningens hierarki fanns starosterna eller utridare och 
rotemästare som de kallades under svensk tid. Systemet med staroster här-
stammade emellertid från Ryssland, där man med staroster närmast avsåg 
byäldste. De utsågs i regel bland de minst utarmade bönderna. En del sta-
roster hade under tiden före ockupationen fungerat som nämndemän och 
kunde därför förutsättas ha ett inflytande på orten. Detta var av fördel både 
för bönder och överhet. De första starosterna hade i Finland utsetts redan 
under militärstyrets tid. Ibland fick man lov att direkt tvinga personer till 
detta nya uppdrag. Starosterna var nämligen ansvariga för att skatten ut-
gick i deras mantal och de måste med egna medel ersätta om något fatta-
des. De blev förmän för de andra bönderna i mantalet, men i vissa fall 
kunde starosten förestå t.o.m. en hel socken. Så var tydligen fallet med 
Matts Nilsson som därför kallade sig ”starost i Karis socken”. Möjligen 
förhandlade byalagen sinsemellan om storleken på starosternas verksam-
hetsområden. Så torde åtminstone ha varit fallet i Viborgs kommendant-
skap.215 I östra Finland existerade det under stora ofreden förutom staros-
terna ett par andra slag av tjänstemän som hade ryskt ursprung, nämligen 
förvaltare och kommissarier, de förra på finska kallade ”moisniekat”. 216 

Till de lägre tjänstemännen hörde även bro- och skall- eller jaktfogdar, 
vilka under stora ofreden – trots sina olika benämningar – var nästan helt 
upptagna av beskattningen.217 Brofogdarna anses i likhet med starosterna 
ha varit en motsvarighet till den svenska tidens fjärdingsmän och de hade 
följaktligen även polisiära uppgifter.218 Före den ryska ockupationen var 
brofogdens huvuduppgift att hålla traktens broar i skick medan jaktfogden 
ordnade drev och såg till att hemmanen höll sig med för ändamålet stadga-
de vargnät. Från den tiden finns också exempel på att bro- och skallfog-
dens uppgifter kunde vara förenade med länsmannens.219 I Alahärmä an-
vändes benämningen rättare (fi. rättäri; kyytirättäri) för de bönder som var 
länsmännens hjälpredor och till vilkas uppgift hörde att hopsamla skatt och 
stå för de skjutsningar ockupanterna utkrävde.220 Genom att man under 
stora ofreden koncentrerade de lokala tjänstemännens arbetsuppgifter hu-
vudsakligen på skatteindrivningen blev faran för repression större.  
                                                 
214 Haikari 2009 s. 49. 
215 Ranta 1987 s. 190 – 191; Vilkuna 2005 s. 407, 409; Ylikangas & Siiriäinen 1973 s. 369; 
Gardberg 1968 s. 386; Schybergson 1902 s. 615; Hagar Nikander 1985 s. 15. 
216 Ranta 1987 s. 186. 
217 Kuvaja 1999 s. 197. 
218 Blomstedt 1985 s. 301. 
219 Gardberg 1968 s. 170 – 172. 
220 Kojonen 1993 s. 452. 
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 I och med ståndspersonernas flykt hade den befolkningsgrupp som ägde 
mest kunskap i skrivning, räkning och språk försvunnit. Företräde vid tjäns-
teutnämningar gavs personer som hade ens någon kunskap i ryska.221 Lojo-
länsmannen Hans Söderman hörde till de fåtaliga ryskkunniga tjänstemän-
nen. Till följd av det stod han på god fot med ryssarna.222 Tjänsteutnäm-
ningarna skedde vanligen snabbt och synbarligen utan större överväganden 
eller någon konkurrens mellan sökande. Detta förhållande medförde uppen-
bara risker att olämpliga personer togs i tjänst, vilket kunde gå ut över be-
folkningen. Som exempel kan nämnas att fogden Carl Gustav Leps, tidigare 
svensk officer, avsattes år 1719 på grund av sin råhet.223 Avsättningen av 
Leps visar guvernementsledningens beredskap att rätta till de missförhål-
landen som uppkommit till följd av brådskan vid utnämningarna. En legiti-
merande överhetlig kontroll existerade, vilket även kommer att framgå i 
samband med att resursuttagen behandlas. 
 För att ge basfärdigheter åt blivande präster och tjänstemän fanns enligt 
skolordningen av år 1649 4-klassiga trivialskolor i de större städerna. Kyr-
koherden Axel Pacchalenius såg det existerande behovet av utbildning var-
för han år 1719 i prästgården i Janakkala grundade en läroinrättning som 
tog till uppgift att utbilda även präster av de elever som studerat där 2 – 3 
år. Pacchalenius gav därmed prov på en vilja till samarbete med överheten. 
Ett tillmötesgående från rysk sida var å andra sidan att vissa ungdomar 
tilläts idka studier i Sverige, närmast vid Uppsala universitet.224 Som indi-
kation på ämbetsmännens professionalitet brukar tas deras specialisering 
och ändamålsenliga utbildning.225 Särskilt i fråga om adekvat utbildning 
existerade, som vi sett, trots allt stora brister.  
 Vid utnämningarna i Åbo generalguvernement utfärdades tjänstefull-
makter. Tanken bakom denna från svenska tiden förekommande praxis var 
dels att ge tjänstemannen en möjlighet att påvisa sin legitima ställning, 
dels att hos menigheten uppväcka tillbörlig respekt.226 I den fullmakt för 
länsmanna- och uppbördsmannatjänsten i Rimito och Merimasku som gavs 
bonden Sigfrid Johansson i slutet av år 1718 då han efterträdde den nyss 
avlidne Jacob Ingelin, betonades att han med sin egendom garanterade 

                                                 
221 Walta 2005 s. 31 – 32; Vilkuna 2005 s. 199. 
222 Vilkuna 2005 s. 207. 
223 Keski-Suomen 1999 s. 540. Det bör emellertid framhållas att tjänstemännen i Finland på 
1700-talet också i fredstid mest utbildades genom s.k. ”lärlingsår” (Frohnert 1993 s. 49). I 
Sverige infördes år 1734 kunskapsprov för sökande till statliga kamrerstjänster (Walta 2005 
s. 30). 
224 Hainari & Grotenfelt 1922 s. 673 – 675; Lindeqvist 1919 s. 622 – 624; Lindeqvist 1926 
s. 251 – 251. 
225 Se t.ex. Lövgren 1984 s. 76 och Weber 1983 s. 148. 
226 Walta 2005 s. 30. 



 

 64 

återstående skattebelopp, s.k. restantier. Johansson erinrades om att till 
hans skyldigheter hörde att han 
 
 …wijsar all behörig richtigheet af hans hans [sic!] Stoor Czariske Maij:t 

Contribution och där öfwer inlefwererar riktige Räkningar sampt maintine-
rar allmogen wedh räth och räthwijsa och där hoos noga tillser att dhe medh 
orätt mått och wicht eij blifwa beswärade…227 

 
Med andra ord betonades inte ensidigt kravet på lojalitet i förhållande till 
överheten utan den rättvisa tjänsteutövningen gällde i lika hög grad förhål-
landet till allmogen. Av fullmakten framgår även att Johansson själv sökt 
tjänsten och 
 
 … jemte sin ansökning uthi Gouvernementet producerat en nöijachtigh 

skriftel: Caution…228 
 
Han måste alltså ställa en garanti för sin redlighet. För sin egen inlaga hade 
Johansson varit tvungen att anlita hjälp eftersom han inte själv var skriv-
kunnig.229 
 Lägre tjänstemän såsom häradsskrivare och lokala kontrollörer av fog-
darnas räkenskaper tillsattes i distrikten av lagmännen.230 De utnämningar 
generalguvernören och militärbefälhavaren var för sig gjorde skedde utan 
koordinering och kunde leda till föga önskvärda resultat, i all synnerhet 
som personer med bristande kompetens utsågs, vilket bl.a. följande exem-
pel visar.  
 Det hela tog sin början med att Golitsyn till kyrkoherde i Lojo utnämn-
de Johan Sennenberg som i egenskap av fältpräst hamnat i rysk fången-
skap, flytt och via Estland kommit till Finland. Han råkade i konflikt med 
landsfiskalen Arvid Lietzen. Sennenberg och Lietzen beskyllde varandra 
för olika brott och förseelser. Efter att en tid ha suttit fängslad i Åbo flydde 
Sennenberg till Estland, men återbördades och fick den hårdare domen av 
de två. Han dömdes till döden. Domen mildrades dock så att Sennenberg 
förvisades till Sibirien för resten av krigstiden. Lietzen frikändes och år 
1719 utnämnde generalguvernören honom till häradshövding i västra Ny-

                                                 
227 FRA 7080 fol. 179v. 
228 FRA 7080 fol. 178. 
229 Lindeqvist 1919 s. 486. Avskrift in extenso av tjänstefullmakten finns som 
bilaga. Som ett annat exempel på en tjänstefullmakt kan anföras den som utfärda-
des av Douglas år 1719 åt länsmannen Henrik Björn (Ylikangas 1996 s. 168). 
230 FRA 7080 fol. 422.  
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land. Lietzen var ursprungligen köpman från Åbo.231 I denna egenskap var 
han tydligen skriv- läs- och räknekunnig och van att sköta räkenskaper. 
 Ett exempel på att kompetensen betydde mindre vid en tjänsteutnäm-
ning än behovet utgör fallet Jakob Callia. Efter att under svenska tiden ha 
innehaft poster som befallningsman i Nedre Satakunda härad och som 
länsman i Vittis, erhöll han 1718 domsrätt av ryssarna232 och kallades i 
fortsättningen häradshövding. Callia redde sig väl innanför domarskranket 
och inga klagomål riktades mot hans tjänsteutövning vare sig till ryska 
eller svenska myndigheter.   
 Till sin hjälp hade domarna i städerna bisittare och i tingslagen på 
landsbygden ett varierande antal nämndemän (vid häradstingen i Åbo di-
strikt 6 – 8). Lagens krav på 12 nämndemän uppfylldes således inte233 men 
man kan dock anta att lokala synpunkter kom fram via dessa bisittare. Vid 
denna tid var den lokala sakkännedomen ännu av stor betydelse i avsaknad 
av teknisk bevisföring, varför tingen blev arenor för en dialog mellan byg-
dens representanter och överheten.234 
 En lokal dialog uppkom, som senare skall påvisas, vanligen också gäl-
lande skötseln av posthållen. De flesta av postmästarna hade under kriget 
flytt från landet. Inte heller omtalas expeditörer, bokhållare eller postskri-
vare i Finland under stora ofreden, men en stor del av postbönderna fanns 
på plats och de hade under fredstid bildat en kedja på 5 – 15 km:s avstånd 
från varandra.235 Att posthållen fungerade var en förutsättning för hela 
civilförvaltningens verksamhet. De var därför också föremål för general-
guvernörens ständiga omsorg. Douglas kanslist Johan Lethalensis anlitades 
för att granska posthållen och utstaka nya postvägar. Så småningom kom 
han att inta en ställning som motsvarade den fredstida postinspektörens. 
Därtill använde sig Douglas av postlöjtnanter som rapporterade från post-
hållen. 
 Också i fråga om tullväsendet utnyttjade Douglas en av de anställda på 
sitt kansli. Det var translatorn Fredrik Kostfelt som fick överinseendet över 
detta, men han avlöstes år 1719 av sin kollega kassören Erik Curling.236 

                                                 
231 v.Koskull 1952a s. 180, 225 – 228. Till Lietzens domarutnämning kan ha bidragit kän-
nedomen om en tidigare välrennomerad jurist, hovrättsassessorn Nicolaus Lietzen, som 
under senare delen av 1600-talet verkat som domare både i Björneborgs grevskap och i 
Satakunda domsaga (Haikari 2009 s. 55).    
232 Ännu  i  november  1717 mottog Callia i egenskap av befallningsman brev av general-
guvernören (FRA 7080 fol. 16v – 17v). Efter stora ofreden återgick Callia till sin tidigare 
befattning som befallningsman (v.Koskull 1952a s. 171 – 172; Kajanti 1939 s. 55 – 56). 
233 v. Koskull 1952a s. 131, fotnot, 186-188; Alanen 1948 s. 165; Kajanti 1939 s. 165.  
234 Jfr Lindström & Simonson 1993 s. 99. 
235 Pietiäinen 1988 s. 9 – 11; Jutikkala 1938 s.162; Aminoff-Winberg 1987 s. 337.  
236 Lindeqvist 1919 s. 578. 
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Att Douglas utsåg personer från sin närmaste omgivning till ledare vid 
post- och tullväsendena var ett uttryck för den betydelse generalguvernö-
ren tillmätte dem. Antalet tullbetjänter var dock rätt litet. Under general-
guvernementets tid verkade visserligen i Åbo ett tiotal tulltjänstemän,237 
men i Björneborg omtalas endast en tullskrivare och i Raumo en annan. I 
Helsingfors verkade en ”överbesökare” fr.o.m. år 1719 under den korrum-
perade ryska officeren Lossakovs överinseende. Mot slutet av ockupations-
tiden omnämns ett par andra tullmän.238 Även i Borgå och i Nådendal upp-
bars tullar, men i Nystad, Tavastehus, Ekenäs och de österbottniska städer-
na var handeln så obetydlig att det inte lönade sig att ta tullmän i tjänst.239  
  För att täcka behovet av präster tillät man till en början också sådana 
som tidigare avsatts på grund av olämpligt uppträdande att igen träda i 
tjänst. Till de präster som återinsattes hörde Johan Hortelius i domkyrkoför-
samlingen.240 Erfarenheterna av förfarandet var inte uppmuntrande varför 
generalguvernören, som märkte det rådande missnöjet med vissa präster, 
utfärdade bestämmelser gällande hur blivande präster borde prövas innan de 
ordinerades till församlingarna. Det var fråga om en pastoral examen för 
den studerande ungdomen i teologi och i filosofi, teoretisk och historisk.241 
Vissa studenter vilka redan trätt i tjänst som präster kunde få direkta 
uppmaningar att inställa sig till förhör för att få officiell ordination. Det 
måste t.ex. kaplanen Johannes Rothovius i Ikalis och adjunkten Johannes 
Enckell i Karkku.242 Adjunkten Jacob Immenius i Vahto församling c. 20 
km norr om Åbo gav i sin dagbok upplysningar om tidtabellen vid sin ordi-
nation år 1720. Den 2 mars reste han till Åbo, där det följande dag anställ-
des examen med honom och ett tjugotal andra medan själva ordination-
sceremonin skedde den 4 mars.243 Man höll alltså inom kyrkan styvt på 
regelverken från den svenska tiden och stöddes därvid kraftigt av guverne-
mentets ledning. För att förbättra ”ordinatis” förutsättningar att verka som 
själasörjare uppmanades de av synodalmötet 17 – 19.2.1721 
 

                                                 
237 Databasen i bilagan! 
238 FRA 7080 fol. 172v, 265, 343v – 344; FRA 7073 s. 59; FRA 7079 s. 3 – 5. Besökare var 
benämningen på de tullmän som för att indriva tullavgifter besökte fartygen vid deras an-
komst.  
239 Luukko 1967 s. 768. 
240 Rimpiläinen 1978 s. 32, 36. 
241 FRA 7080 fol. 140v – 140. Åtgärden var välbetänkt eftersom det ges en del prov på att 
vissa präster var allt annat än goda herdar. Lagmannen B. J. von Tiesenhausen måste t.ex. 
1717 suspendera och senare avsätta kyrkoherden i Borgå p.g.a. dennes dryckenskap och 
våldsamma uppträdande (v. Koskull 1952a s. 234). 
242 Rimpiläinen 1978 s. 36. 
243 FRA Jacob Immenius samling, dagbok 2 – 6.3.1720. 
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 …att skaffa sig Librum Concordie, och andre nödwändige symboliske 
Böcker, samt kyrkio ordningar och Synodaliska förmaningar, icke heller 
sina studier och öfningar i förgätenheet ställa, uthan effter högsta möijelig-
heeten, så mycket desse bedröfwelige swåre Conjuncturer medgifwa, dem 
idisla och idka.244  
 

e. De fåtaliga municipala administratörerna 
Trots att borgmästare och råd hade flytt från de flesta städer, lyckades man 
dock nödtorftigt ordna de bebodda städernas administration. I flera städer 
måste man nöja sig med okvalificerade krafter.245 I Vasa t.ex. antogs en 
f.d. tysk dragon vid namn Erich Burchardt till borgmästare. Vissa städer i 
Österbotten saknade borgmästare men också där hade uppbördsmän hand 
om skatteindrivningen. T.ex. verkade i Nykarleby och Gamlakarleby (nuv. 
Karleby) i stället för borgmästare s.k. stadsförmän.246  

Tre av stora ofredens borgmästare hade suttit som rådmän under 
svenska tiden. De var Simon Lydeman i Åbo, Mattias Schröder i Borgå 
och Daniel Henriksson Vallius i Nådendal. I Nystad innehade Johannes 
Winter, en bemärkt borgare och tidigare skolmästare borgmästarämbetet. 
Förutom som borgmästare fungerade Winter även som kyrkvärd. I Raumo 
presiderade studenten och uppbördsmannen Erik Fridén till år 1717, då 
skräddaren Mikael Tibiander efterträdde honom. År 1718 övergick borg-
mästarämbetet till förre rådmannen Zacharias Krook. Det var endast i 
Björneborg man hade samma borgmästare under ryska tiden som före 
ofreden, nämligen Henrik Elfving som dock dog i slutet av år 1720.247  
 Det fredstida kravet på att borgmästarna skulle ha juridisk bakgrund, 
beroende på deras domaruppgifter, hade som ovan framgår inte någon 
relevans under ockupationen. Rådmännen åter betraktades under hela 
1700-talet snarast som näringsidkare. I hur hög grad de lägre tjänstemän-
nen såsom sekreterare, kassörer, skrivare och fiskaler fungerade under 
ofreden är svårt att avgöra. Men några stadsfiskaler känner man till.248  
 Städerna indelades med tanke på uppbörden i skatteområden. Några 
borgare hade hand om indrivningen och kom alltså att ha samma uppgifter 
som starosterna på landsbygden. Fogdarna motsvarades i städerna av 

                                                 
244 Gummerus 1904 s. 176 – 177. 
245 Enligt de beräkningar Raimo Ranta och Christer Kuvaja gjort skulle av landets 79 råd-
män endast 15 ha stannat i landet (Kuvaja 2000 s. 121). 
246 v. Koskull 1952a s. 194, fotnot; Kuvaja 1999 s. 247; Kuvaja 1993a s. 132.  
247 v. Koskull 1952a s. 137 – 142, 193; Lindeqvist 1919 s. 489. Kyrkvärden var en av för-
samlingsmedlemmarna vald förtroendeman med bl.a. ansvar för församlingens räkenskaper 
(Lempiäinen 1973 s. 68, 107, 122, 128).     
248 v. Koskull 1952a s. 197, 195. 
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borgmästarna eller stadsförmännen.249 Ett egenartat förhållande rådde i 
Åbo där antalet ryska marketentare var stort och ett helt ryskt samhälle 
växte fram inom staden. De ryska invånarna representerades av en egen 
borgmästare Ivan Sarinov Ponomarov som till sin hjälp hade starosten 
Vasilij Kirilov. Avsikten med det av förvaltningen upprättade ryska borg-
mästarämbetet var att utöva kontroll över de ryska köpmännen i staden.250 
Både Ponomarov och Kirilov stannade i landet vid fredsslutet. Den senare 
antog namnet Fremling.251 Det ryska inslaget i stadsbilden blev m.a.o. rätt 
varaktigt, vilket pekar på att förhållandet mellan ortsbefolkningen och 
ryssarna inte kan ha varit alltför dåligt. Också på andra håll blev ryska 
handelsmän kvar i landet och övergick t.o.m. så småningom till luthersk 
tro. I Helsingfors var detta fallet med ett åttiotal ryssar.252  
 
 
3.4 Tjänstemännens utgångsläge 
 
a. Instruktioner 
Den begäran till Apraksin om en allmän instruktion som Douglas framfört 
redan före sitt tjänstetillträde klingade synbarligen för döva öron.253 Där-
emot instruerades han kontinuerligt genom korrespondensen med sin för-
man och man kan också förmoda att han fick direktiv under sitt första be-
sök i S:t Petersburg som generalguvernör i december 1718. Man kan utgå 
ifrån att de svenska landshövdingsinstruktionerna av ryssarna ansågs kun-
na gälla också för generalguvernören. Ockupationen var sist och slutligen 
avsedd att vara endast en begränsad tid. 
 Efter det att de båda lagmännen Tiesenhausen begett sig till sina distrikt 
nämnde Douglas i ett brev till Apraksin att de fått instruktion om hur de 
skulle sköta sina uppgifter.254 Också i Douglas brevbok förekommer hän-
visning till instruktionen och Schmidtfelt nämnde vid ett tillfälle ”lagman-
na-instructionen”.255 Förmodligen avsågs med instruktionen att lagmännen 
förutsattes sköta sina arbetsuppgifter på samma sätt som de tidigare svens-
ka landshövdingarna. På detta tyder bl.a. den förklaring lagmannen B. J. 

                                                 
249 Kuvaja 1999 s. 247; se även Wirilander 1982 s. 200 – 201; Tiihonen & Tiihonen 1983 s. 
100. 
250 Sjaskolskij & Bespjatych 1983 s. 28. 
251 Carl v.Bonsdorff 1904 s. 561; Einar W. Juva 1965 s. 118. 
252 Tarkiainen 1993 s. 54. 
253 TsGAVF A150 fol. 79. 
254 TsGAVF A150 fol. 48v. 
255 FRA 7080 fol. 36; TsGAVF A191 (Mottagningsbevis av lagman Schmidtfelt 24.4.1718) 
fol. 889/252. 
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Tiesenhausen avlät med anledning av att han inrättat ett konsistorium i 
Borgå. En passus i denna skrivelse lyder nämligen  
 

…såsom min instruction A:o 1717 dicterar, det iagh efter gambla 
vanligheten uthi det som nödigt är, allt skulle inrätta…256   

 
”Den gamla vanligheten” avsåg föregående svenska landshövdingsinstruk-
tion, dvs. den från år 1687. I början av instruktionen finns, enligt svensk 
praxis, även den ed ämbetsmannen skulle avlägga vid tillträdet av tjäns-
ten.257  
 Också för de lokala tjänstemännen fanns instruktioner från den svenska 
tiden. Den för fogdarna härstammade från år 1688 och den för häradsskri-
vare från år 1689. I dem berörs även länsmännens uppgifter.258 Vid uppre-
pade tillfällen gav också generalguvernören i sina brev fogdarna närmare 
direktiv angående rapportering, skatteuppbörd och bokföring. Därmed 
fanns en rätt stadig grund för tjänstemännens ämbetsutövning.  

 
b. Tjänstgöringens varaktighet och tjänstemännens sociala  
status 
I det föregående har redan stadstjänstemännens bakgrund och kompetens 
behandlats. Här tas för den skull upp landsbygdens tjänstemän. Genom de 
räkenskaper som fördes i generalguvernementet känner vi till samtliga 
nittio fogdar och befallningsmän. Däremot är inte alla länsmän kända. 
Många av dem dyker upp i källorna i samband med sina relationer till lo-
kalbefolkningen. I fredstid, år 1721, fanns 125 länsmansdistrikt i Fin-
land.259 De nittiofem länsmän jag påträffat finns samlade i bilagans data-
bas. I tabell 2 redovisas för att 38 länsmän flytt från västra Finland, vilket 
sammanräknat med de av mig funna 95 kvarvarande betyder att nära nog 
alla länsmän också kartlagts. Att antalet länsmän rentav överstiger läns-
mansdistriktens numerär är beroende på att sammanräkningen inte kunnat 
ske vid en viss tidpunkt utan den gäller hela tidsperioden varför en succes-
sion inkluderas i beräkningen. Mörkertalet är i varje fall inte stort varför 
det kan dras vissa allmänna slutsatser av materialet.  
 Av samtliga fogdar som tjänstgjorde i Åbo generalguvernement, var det 
endast  hälften  som  skötte  sina  uppgifter  under längre tid än två år. Bara  

                                                 
256 Finlands minnesvärde 1903 s. 114, fotnot. Också Douglas hänvisade till de svenska 
instruktionerna för landshövdingar i ett memorial han lät upprätta vid sin första resa till S:t 
Petersburg (TsGAVF A150 fol. 79). 
257 Styffe 1852 s. 300 – 335. 
258 Ibidem s. 42 – 92. 
259 Aminoff-Winberg 2007 s. 137. 
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20 % av fogdarna fungerade under hela civilförvaltningsperioden.260 Det 
fanns många orsaker till de täta tjänstemannabytena. Ett par fogdar dog 
under perioden, nämligen Samuel Chytrén och Jacob Ingelin, några tjäns-
temän avsattes: fogden Mathias Forstén och länsmännen Johan Ahlgren, 
Martin Essevius, Petter Frisberg och Abraham Mickelsson medan länsman 
Jacob Andersson fick avsked på egen begäran.261 Man kan anta att i många 
fall där skälet till avgången förblir dunkel är orsaken vederbörandes oför-
måga att sköta sitt uppdrag.  
 Hierarkipyramiden var till följd av flykten avtoppad. Länsmännen ut-
gjorde det högsta tjänstemannaskiktet som kvarstannade i landet vid den 
ryska invasionen. Men även i fredstid betraktades länsmännen som den 
lägsta nivån av ståndspersoner. En viss uppåtgående rörelse inom hierarkin 
kunde under ockupationstiden märkas när det gällde de lokala tjänstemän-
nen: det hände att bönder blev länsmän, studenter blev lärare och präster, 
länsmän blev fogdar och rådmän blev borgmästare.262 Redan under militär-
styrets tid hade ett antal då upphöjda lokala tjänstemän demonstrerat sin 
nyvunna maktställning bl.a. genom att i likhet med vissa officerare flytta in 
i ödeblivna herrgårdar. Så gjorde t.ex. Axel Hansson i Tenala och Hans 
Söderman i Lojo.263 Man kommer här in på frågan om social prestige. Det 
ingifte av fogdar och länsmän som förekom i prästsläkter (se databasen i 
bilagan) kan ha varit resultatet av prestigeförhöjande försök. Det var emel-
lertid en betydande skillnad mellan de åtminstone under fredliga förhållan-
den välbeställda kyrkoherdarna och de fattigare kaplanerna. Kyrkoherdar-
na hörde vanligen till den grupp präster som lämnat landet (tabell 3) och 
ingifte i släkter tillhörande det lägre prästerskapet hade knappast någon 
betydelse för tjänstemännen när det gällde status.264 Som i avhandlingens 
begreppsdiskussion framhölls leder inte heller ökad prestige till större legi-
timitet. Genom sitt egoistiska ursprung kan strävan efter prestige i stället 
lätt framkalla ett repressivt uppträdande. Vid en rättsförhandling i Tavast-
kyro efter fredsslutet dömdes fogden Anders Sahlberg förlustig sin tjänst 
                                                 
260 Bilagans databas. Observeras bör att det saknas uppgifter om österbottniska fogdar för år 
1717. 
261 Bilagans databas. 
262 Kaarlo Wirilander har ifråga om den svenska tiden klassificerat Finlands länsmän som 
ståndspersoner, vilken bedömning har ifrågasatts av Pär Frohnert (Frohnert 1993 s. 288; 
Wirilander 1982 s. 96; Ylikangas 1996 s. 120). Under tiden efter stora ofreden kom tjäns-
temannakåren att igen och allt tydligare bemannas med ståndspersoner. Wirilander konsta-
terar också att då förhållandena normaliserats efter freden härstammade år 1730 nära 85 % 
av det svenska rikets tjänstemän från ståndsfamiljer (Wirilander 1982 s. 88, 183). 
263 Vilkuna 2005 s. 198. 
264 Sett ur prästsläkternas synvinkel låg det ingenting ovanligt i att nytt blod tillfördes dem 
via fogde- och tjänstemannaklassen. Detta hade redan skett från slutet av 1500-talet till 
mitten av 1600-talet. Då rörde det sig om invandrade personer (Suolahti 1927 s. 24). 
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efter att ha anklagats inte bara för att ha utövat kroppsaga utan också för 
blasfemi och majestätsbrott. Han hade vid ett skattskrivningstillfälle påstått 
sig vara sockenbornas Gud och Herre.265 
 Pär Frohnert har beträffande länsmännens ekonomiska status i fredstid 
konstaterat att den var högre än vanliga bönders. Den var dock betydligt 
lägre än t.ex. fogdarnas.266 Eftersom ägande och status går hand i hand kan 
man se uppbördsmännens jakt på skattemedel för egen del som försök till 
prestigeförhöjande åtgärder. Samtidigt kan man dock förmoda att ägande 
under svåra tider kunde väcka ont blod bland allmogen, vilket bekräftas av 
rättegångarna efter stora ofreden. I medvetande om riskerna med ägandet, 
förpliktelserna i tjänstemannaeden och de förbud Douglas utfärdat mot 
rofferi påstods uppbördsmän ha gömt undan sin egendom och utgett sig för 
att vara lika fattiga som bönderna.267 Ibland var de lokala tjänstemännen 
verkligen utblottade. I Helsinge t.ex. drog fogden Henrik Forsmarck på sig 
ett kroppsstraff då han inte förmådde betala de böter han dömts till vid 
sommartinget 1722.268    
 Bondebefolkningen var stationär och typiskt för länsmännen hade på 
1600-talet varit att också de ofta verkade på sin födelseort. Av de länsmän 
(databasen i bilagan) vilkas födelseort jag kunnat identifiera är c. 75 % 
sådana som också inom stora ofredens förvaltning fungerade i sin hem-
bygd. Men i fråga om prästerskapet förlorade i allmänhet dess släkter sin 
hembygdsprägel. Vissa länsmanssläkter (t.ex. Abraham Mickelssons och 
Johan Steens) som i generationer skött samma uppdrag på en ort fortsatte 
med det även under ockupationstiden. Därav kan man utläsa att en praktisk 
lärotid åtminstone inom dessa familjer ersatte den svaga eller obefintliga 
teoretiska skolningen.269 Denna stabilitet bland sådana tjänstemän, både 
mentalt och geografiskt, synes peka på att en normalisering av förhållan-
dena inträtt. För att kunna fungera effektivt och legitimt på en ort var det 
av fördel att vara på förhand känd och accepterad av invånarna i trakten.270 
 Beträffande tjänstemännens åldersstruktur är materialet bristfälligt. 
Åldern har kunnat fastställas endast på c. 20 % av de i databasen upptagna 
tjänstemännen. Mörkertalet är alltså stort. De uppgifter som går att få fram 
indikerar att unga personer i kategorierna 20- till 30-åringar dominerade. 
Det är knappast överraskande att unga personer hade lättare att gripa sig 

                                                 
265 Nallinmaa-Luoto 1983 s. 654 – 655. 
266 Frohnert 1993 s. 288. 
267 Lindeqvist 1919 s. 517.  
268 Kuisma 1991 s. 12. 
269 Suolahti 1927 s. 64; jfr Frohnert 1993 s. 49. 
270 Jfr Haikari 2009 s. 232 – 233.  
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verket an under de nya förhållandena. Bristande erfarenhet kunde emeller-
tid också leda till övermodigt uppträdande. 
 Befolkningen hade inte alltid förtroende för tjänstemännen, de hade ju 
därtill gått i ockupationsmaktens tjänst. Befallningsmännen själva kunde 
på nära håll se resultaten av de överhetliga direktiv som utfärdades. De 
måste följa order som gavs, men om de ville behålla allmogens förtroende 
gå så skonsamt till väga som möjligt. Det faktum att vissa tjänstemän kun-
de fortsätta sin bana i många år ännu efter fredsslutet271 talar för att det 
åtminstone i sådana fall rådde ett rätt normalt förhållande mellan interaktö-
rerna. Så var fallet med bl.a. länsmännen i Pojo, Esbo, Sibbo, Kangasala, 
Viitasaari och Saarijärvi samt Karkku och Mouhijärvi. De dubbla rollernas 
problematik hade funnits redan under den svenska tiden, men den accentu-
erades under de extrema förhållanden som stora ofreden medförde.   
 
c. Avlöning 
Tjänstemännens avlöning har sitt intresse för avhandlingens frågeställning 
eftersom den på lokal nivå indirekt kom att framkalla fogdars och läns-
mäns repressiva uppträdande. Det nära nog prebendala systemet bidrog till 
uppkomsten av den då vanliga uppfattningen bland bönderna att det var 
snikenhet som gjorde att de lokala tjänstemännen tog ut sin lön av skatte-
medel. För de högre ämbetsmännen hade lönesättningen igen en rangeran-
de och befogenhetsmarkerande betydelse.272 Det var Apraksin som avgjor-
de lönesättningen för tjänstemännen i generalguvernementet. Han instrue-
rade Douglas att denne skulle ta ut sin och sina underlydandes löner i form 
av en särskild skatt av befolkningen i landet. Det första årets arvoden för 
perioden maj – september fick dock utbetalas från de ordinarie skattemed-
len.273 
 För guvernementsstatens  avlöning  uttogs  av  befolkningen  en  rubel  
per mantal – utom år 1720 då man uttog 3 rubel för att kunna betala ut de 
löner tjänstemännen hade innestående.274  
 K. O. Lindeqvist antar att generalguvernören själv bestämde sin lön.275 
Douglas bad dock under sin vistelse i S:t Petersburg i december 1717 om 
Apraksins stöd för sin supplik till kejsaren gällande lönen och anhållan om 
 

                                                 
271 Walta 2005 passim; Kuvaja & Rantanen 1994 s. 310. 
272 En fast rangordning tillkom emellertid i Ryssland först (1722) efter stora ofreden (Tii-
honen 1994 s. 171; Hosking 2003 s. 202). 
273 TsGAVF A150 fol. 39 – 41, 44 – 48.  
274 Kuvaja 2004 s. 57. 
275 Lindeqvist 1919 s. 486. 
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Figur 4: Diskrepansen mellan länsförmannens och de lägre tjänstemän-
nens löner enligt svenska utgiftsstaten år 1696 
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   Källa: Walta 2005 s. 55  

Anm.: Diskrepansen mellan länsförmannens och de lägre tjänstemän-
nens löner var ett arv från den svenska tiden, vilket utgiftsstaten 
från år 1696 tydligt visar. A = Landshövding (1 500 d), B = läns-
kamrer (500), C = länssekreterare (300), D = länskassör och -
kamrer (200), E = kronofogde (300), F = mantalsskrivare (150), 
G = länsman (30).276  

 
en tjänstefullmakt.277 Lönen blev 1 000 rubel, dvs. mera än tre gånger  så  
hög  som  lagmännens och nära 6½ gång det kamreren förtjänade. Till 
detta kom ytterligare 100 rubel om året i kansliersättning åt           
generalguvernören.278 Också lagmännen erhöll mindre belopp i ersättning 
för kansliomkostnader. B. J. von Tiesenhausen fick t.ex. i detta avseende 
25 rubel för tiden 1.1 – 31.8.1720.279  
                                                 
276 Maria Cavallin uppger avvikande från ovanstående indelta lönebelopp för landskamrer 
(450 d) och länsman (30 – 40 d) (Cavallin 2003 s. 60).  
277 TsGAVF A150 fol. 88 – 89v, 91 – 92.  
278 FRA 7080 fol. 331. 
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 I samband med att Douglas år 1720 avreste till S:t Petersburg fick han 
rätt att för sina omkostnader uppbära en extra skatt på sammanlagt 400 
rubel. 280 Att Douglas om han hade möjlighet därtill hade trissat upp sin 
egen lön förefaller klart vid en jämförelse med hans motsvarighet i Viborg, 
överkommendanten, som i likhet med vojvoder i det ryska rikets 50 pro-
vinser uppbar 600 rubel i året. Dock bör det konstateras att överkommen-
danten nådde en högre lön än generalguvernören om man inräknar även 
det han uppbar för sina militära uppdrag.  
 Nämnas kan ytterligare, att före den ryska ockupationen kunde en 
landshövding i svensk tjänst erhålla 1 740 silverdaler, dvs. 556 rubel 80 
kopek enligt beräkning där en silverdaler var värd 32 kopek. Länskamreren 
hade då 475 silverdaler, motsvarande 152 rubel.281 Med andra ord fick 
generalguvernören nästan dubbelt så hög lön som en svensk landshövding 
medan kamreren hade i stort sett samma lön som hans svenska kollega 
hade haft.282 Den tidigare kamreren vid Douglas kansli Johan Schmidt, var 
inte sen att ta i denna disproportion då han fr.o.m. år 1719 tjänstgjorde i 
det nyupprättade rikskammarkollegiet.283 Diskussionen om generalguver-
nörens lön fortsatte länge och ännu i slutet av maj 1721 måste Douglas 
inför Apraksin redogöra för sin lön under den tid han tjänstgjort i Fin-
land.284  
 Den högsta civiltjänstemannen, generalguvernören, var ifråga om pre-
stige närmast att jämföra med 1600-talets svenska generalguvernörer (bl.a. 
Per Brahe), vilka tidvis verkade i Finland. Upp till den status de ryska gu-
vernörerna hade, vilka ledde betydligt större områden, nådde Douglas inte. 
Lönemässigt klassificerades både generalguvernören i Åbo och hans mot-
svarighet överkommendanten i Viborg dock högre än den svenska tidens 
landshövdingar. På följande lägre nivå i Åbo generalguvernement kunde 
lagmännen förliknas vid de ryska provinsernas vojvoder eller de tidigare 
nämnda svenska landshövdingarna. Om detta vittnar även det faktum att 
lagmännen,  som  tidigare  nämnts,  förväntades  följa  den  svenska  tidens  
 

                                                                                                                
279 FRA 7080 fol. 350. 
280 Lindeqvist 1886 s. 93. När Lillienfeld och von Essen i juli 1719 utnämndes till lagmän, 
erhöll vardera en månadslön i förskott (FRA 7080 fol. 276). 
281 Ranta 1987 s. 230 – 231; Peterson 1979 s. 261.  
282 Dock bör det framhållas att det fanns län där lönesättningen var högre som t.ex. Magnus 
Stenbocks guvernement Skåne (1707 – 1711): guvernören 4 000 silverdaler (skulle enl. 
samma beräkningsgrund som ovan motsvara 1 280 r), guvernementssekreteraren och  
-kamreren vardera 600 sd (192 r) samt fogdarna 300 sd (96 r). Till dessa belopp tillkom 
ytterligare resepengar (Enghoff 1889 s. 22).    
283 Se FRA 7080 fol. 331 – 334; FRA 7074 fol. 7 – 8v. 
284 TsGAVF A200 fol. 311 – 313. 



 

 75

Figur 5: Årslönerna för tjänstemännen i Åbo generalguvernement 1719 
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         Källa: Ranta 1987   

Anm.:  Årslönerna för tjänstemännen i Åbo generalguvernement 
(1719) A = generalguvernören (1 000 r), B = tysk sekreterare (216),  
C = kamrer (156), D = svensk sekreterare (96), E = translator (96), F 
= kassör (84), G = kanslist (48), H  = lagman (300), I = lagmanssekre-
terare (96), högre tullskrivare (19,2), lägre tullskrivare (15,36), över-
besökare (15,36) och besökare (11,52). 

 
landshövdingsinstruktioner. Lönemässigt uppbar lagmännen dock endast 
3/5 av vad landshövdingarna och ½ av vad vojvoderna lyfte.    
 De högre civila tjänstemännen fick också sin andel av den s.k. furages-
katten. Lagmännen uppbar t.ex. 11 rationer årligen. En ration bestod av 1 
kappe havre, 1 kappe hackelse, 16 skålpund hö och 1 halmkärve i dygnet 
under sju av årets månader.285  

                                                 
285 Kuvaja 1999 s. 221 – 222; Lindeqvist 1886 s. 92.    
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 I städerna fick magistraternas medlemmar inte lön, men tullbetjänterna 
hade fastställda löner. De sistnämnda fick ibland vänta på dem rätt länge. 
Lönen för år 1717 utbetalades t.ex. först i maj 1719.286  
 Fogdar och befallningsmän erhöll ingen fastslagen lön, utan de fick 
t.ex., som under svenska tiden, så kallade skattekappar, vilka de själva 
måste utkräva av befolkningen. Detta var inte alltid så lätt eftersom bön-
derna ibland vägrade samarbeta och böjde sig först vid repressiva hot om 
stränga straff. Att fogdarna fick odla upp ödehemman betraktades i all-
mänhet som löneförmån.287 Även inom den svenska förvaltningen förekom 
ett avlöningssystem med tjänsteboställen, sportler och ersättningar direkt 
ur skattemedel. Det varierade under olika perioder, men på 1690-talet ut-
gjorde penninglönen för en länsman 30 silverdaler i året. Till detta kom 
länsmanskappar, som inte upptogs i kronans räkenskaper, skattefrihet för 
hemman och ibland t.ex. rätten att bedriva värdhus och gästgiveri. Läns-
männen kunde också åta sig att sköta posthus och då de var skrivkunniga 
sockenskrivarsysslor.288  
 Som exempel på vilken ersättning en länsman under stora ofreden kun-
de uppbära av de underlydande bönderna kan tas Petter Hellström som var 
länsman i Karis 1714 – 1720. Han meddelade efter fredsslutet att han årli-
gen uppburit 4 kappar säd från varje hemman.289 Vid en granskning av 
1719 års mantalslängd i samma socken framgår att Hellströms gård Grabb-
backa därtill i likhet med befallningsmannen Erik Hafverbergs rusthåll, 
traktens posthemman och prästbol åtnjöt skattefrihet.290 Här kan även på-
pekas att många av civilförvaltningens tjänstemän under stora ofreden som 
arrendatorer besatt herrgårdar eller rusthåll.291 En annan inblick i avlö-
ningssystemet får man i samband med att lagman Tiesenhausen utfärdade 
fullmakt på länsmanstjänsten i Urdiala (Urjala) i september 1717 och det 
fastslogs att Josef Ståhlberg som utnämndes hade rätt till sedvanliga läns-
manskappar mot skyldighet att sköta tjänsten och den därmed förknippade 
tingsgästningen.292 
                                                 
286 FRA 7078 s. 298; FRA 7080 fol. 171 – 172, 243 – 244v, 265, 342 – 344v; Borodkin 
1910 s. 198. 
287 Lindeqvist 1919 s. 486 – 487; Lindeqvist 1886 s. 87 – 88. Också inom den svenska 
förvaltningen fanns oavlönade förtroendemän (bl.a. fjärdingsmännen) på lokal nivå (Caval-
lin 2003 s. 51).  
288 Cavallin 2003 s. 17; Kuvaja 1995 s. 315; Ylikangas 1996 s. 92 – 101. 
289 Kuvaja 1999 s. 197; Gardberg 1968 s. 386. Man anklagade Hellström senare för att för 
ryssarnas räkning ha samlat in lingarn från socknen och haft sockenborna att bekosta vä-
vandet av lärft, vilket sedan dock delvis kasserats av ryssarna. Hellström påstods hade 
behållit både tyg och pengar.        
290 FRA 8151 fol. 23 – 25v. 
291 Vilkuna 2005 s. 394; Suvanto 1954 s. 151. 
292 v.Koskull 1952a s. 158. 
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 Genom det nästan prebendala avlöningssystemet för lokala tjänstemän 
kunde den högre förvaltningen i en tid med brist på pekuniära medel av-
börda sig ansvaret för de lägre befattningshavarnas uppehälle. Detta ledde 
till övertramp vid indrivningen och bland bönderna till missförstånd. Det 
förefaller därför som om ryssarna kanske av legitimitetsskäl hade övervägt 
någon form av förändring i  fogdarnas avlöning eftersom det i guverne-
mentskansliets brev till befallningsman Erik Hafverberg daterat den 21 
januari 1720 heter att generalguvernören rest till S:t Petersburg för att dis-
kutera fogdarnas löner.293  
 Också kleresiet hörde till tjänstemannakåren såsom av nästa avsnitt 
framkommer. Prästerna var av hävd skattefria, vilket inte hindrade att ryska 
soldater indrev skatt från någon enskild prästgård såsom hände i slutet av år 
1718 i Eura. Detta framgår av Åbokonsistoriets meddelande till generalgu-
vernören den 18 december.294 Avlöningen av prästerskapet skedde som förr 
genom spannmålstiondet. Eftersom församlingarnas medlemmar redan tidi-
gare var hårt pressade av de ryska resursuttagen kunde de lämna sina präster 
utan lön.295 Detta försummade inte prästerna att påpeka vid de s.k. prostevi-
sitationerna. Det gick rentav så långt att kaplanen i Loimijoki (Loimaa) 
Christian Voigt år 1720 instämde sina församlingsbor till tinget för förlorad 
ersättning åren 1718 – 1719.296 Villstrand har påpekat att samma kon-
traktstänkande som gällde samhället i stort (man kunde säga: något för nå-
got) också existerade mellan socknens präst och bönder. Kyrkliga förrätt-
ningar gavs mot lön från församlingen. Systemet var väl inkört och förutsat-
tes fungera.297 
 Skolorna skötte sin ekonomi utan inblandning från ockupationsmaktens 
sida. Det var nämligen av djäknepengarna lärarna levde och själva fick de 
lov att samla in dem. Redan före den ryska ockupationen visade det sig 
emellertid vara svårt för lärarna att få in dessa medel och vid flera tillfällen 
hade man då varit tvungen att begära hjälp av de svenska myndigheterna.298 
 
 
                                                 
293 FRA 7080 fol. 361v.  
294 Kuvaja 2000 s. 125; Rimpiläinen 1978 s. 78. Utom prästerskapet var även de hantverka-

re och lotsar som tjänade den ryska galärflottan befriade från skatt. Samma gällde obe-
suttna med undantag för år 1719.  

295 Kuvaja 1993a s. 106.       
296 Rimpiläinen 1978 s. 78 – 79. 
297 Villstrand 2005 s. 94. 
298 Lipponen 1957 passim. Ursprungligen hade inkomsterna från djäknegången varit avsed-

da för studerandenas uppehälle, men då skolorna under reformationstiden råkade i 
ekonomiska svårigheter hade det stadgats att skolan, lärarna och djäknarna fick dela på 
pengarna. Enligt Sveriges skolordning av år 1693 återinfördes djäknegången i sin ur-
sprungliga form, dock så, att en del av pengarna tillföll lärarna.         
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 3.5 Kyrka och prästerskap i förvaltningens tjänst  
     
Ett av de viktigaste avgörandena för ockupationsmakten gällde vilken ställ-
ning kyrkan skulle tillåtas inta. Den för ryssarna främmande lutherska kon-
fessionen med sitt eget ceremoniel och de svenska kyrkolagarna kan ha 
ingett ockupanterna den pufendorfska tanken att stater med två huvuden var 
farliga missfoster.299 Misstänksamheten mot prästerskapet kom fram i olika 
sammanhang. Militärbefälhavaren själv närvar t.ex. vid de prästmöten som 
under de sista åren av ockupationen sammankallades på hans uppmaning. 
Officerarna gavs också i uppdrag att göra avskrifter av de pålysningar som 
av prästerna kungjordes och upphängdes i kyrkorna. Tydligen höll Golitsyn 
ett öga på de kyrkliga förhållandena genom till den grekiska läran hörande 
teologen och fältsuperintendenten I. S. Przybytowicz, som förde förtroliga 
samtal om religiösa spörsmål med kyrkans ledning i Åbo. Under militärsty-
relsens tid hade, som tidigare nämnts, vissa präster t.o.m. ställts under per-
sonlig övervakning och många prästmän hade under den perioden fått sätta 
livet till.300 Också inom det svenska riket misstänktes ibland präster ha upp-
viglat folket. Så var fallet t.ex. vid det s.k. Morgonstjärneupproret 1653.301 
 Prästernas lokala sakkännedom behövdes emellertid, likaså deras kon-
takter med ortsbefolkningen och deras påverkningsmöjligheter. Prediksto-
larna blev därtill viktiga för förmedlingen av information och överhetens 
order. Men viktigast av allt var för ryssarna prästernas insatser vid beskatt-
ningen. Ockupationsmakten tillät för den skull kyrkan en viss frihet. Präs-
terna själva uppfattade sina dubbla lojaliteter och tvangs utföra en svår ba-
lansgång mellan befolkning och ockupationsmakt. Militärbefälet hade un-
der den tid det styrt landet haft ett stort inflytande över kyrka och präster-
skap. Det hade tillsatt präster efter behag och ännu kort före införandet av 
civilförvaltningen upprättade kommendanten i Tavastehus Peter Sasetski, 
med hänvisning till en order från Golitsyn, ett konsistorium i Borgå under 
ledning av kyrkoherden i Pernå Petrus Serlachius.302 Det militära inflytan-
det över kyrkan upphörde dock nästan helt och hållet i och med att civilför-
valtningen infördes. Då upprättades i Åbo ett konsistorium som leddes av 
prosten i Somero Jakob Ritz.303 Borgåkonsistoriet upphörde därmed för en 
tid med sin verksamhet. Meningen var att det nya konsistoriet skulle över-

                                                 
299 Korkman 2001 s. 219. 
300 Tengström 1833 s. 191 – 192; Borodkin 1910 s. 201. 
301 Villstrand 2005 s. 86. 
302 Schybergson 1902 s. 619; v. Koskull 1952a s. 116. 
303 Ritz som torde ha härstammat från Viborgs tyska borgerskap hade i två decennier tjänst-
gjort som präst i Ingermanland innan han flydde undan kriget till Finland (Luukko 1967 s. 
770). 
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vaka de kyrkliga förhållandena, inklusive skolväsendet, i hela generalgu-
vernementet.304 Huruvida dess inflytande sträckte sig till att gälla även det 
hospital i Åbo som förestods av t.f. kyrkoherden Simon Sadenius är oklart. 
Stadens skildrare Carl von Bonsdorff förmodar dock att sjukhuset kunde ha 
erhållit understöd från makthavarnas sida.305 
 Åbokonsistoriet hade tillsättandet av präster som huvuduppgift. Det 
rådde fortfarande skriande prästbrist trots att en del av de präster som flytt 
återvände då krigshandlingarna upphörde.306 Betecknande var att 
 

Wid sjelfwa Domkyrko Swenska Församlingen fants ingen Ordin. Prest, 
hwarföre Gr. Douglas förordnat Studeranden Joh. Hortelius, (som derjemte 
Notarie-tjensten i Consistorio förestod), att med Predikningar Församlingen 
betjena;…307  
 

Som av citatet framgår måste konsistoriet ordinera t.o.m. djäknar till präs-
ter. Under sin verksamhetstid examinerade och förordnade det tillfälliga 
Åbokonsistoriet omkring femtio djäknar till präster.308  
 Att det var generalguvernören och inte konsistoriet som utnämnde Hor-
telius berodde på att Douglas i likhet med militärbefälhavaren förbehållit 
sig rätten att utse innehavarna av några klerikala tjänster. Det gällde att få 
lojala tjänsteinnehavare på dessa poster. I slutet av år 1717 och början av 
1718 utfärdade t.ex. Douglas fullmakter för pastorat åt prosten Georg 
Ståhlberg gällande Raumo och Eura, åt Axel Palander gällande Längelmäki 
och för Johannes Zidbeck gällande Tammela. Golitsyn förordnade samtidigt 
Elias Enckell till pastor i Kangasala.309 I samband med prästutnämningar 
betonades vanligen skyldigheten att efterspana och inrapportera partigänga-
re. Den ryska överheten ville att prästerskapet på så sätt skulle utöva vad 
som senare har kallats kontraspionage. Det förefaller dock som om uppma-
ningarna till angivelse vunnit föga gehör.310 Ännu i juli 1721 manade lag-
man B. J. von Tiesenhausen Gabriel Melartopoaeus till största vaksamhet 
på de platser där partigängarna brukade hålla till.311  

                                                 
304 v.Koskull 1952a s. 148.  
305 Carl v.Bonsdorff 1904 s. 562. 
306 Rimpiläinen 1978 s. 28; Nordmann 1887 s. 131, fotnot. 
307 Tengström 1827 s. 28, fotnot. 
308 Tengström 1827 s. 29 uppger 59 st.; Tengström 1833 s. 189 uppger 49 st.; Rimpiläinen 
1978 s. 34 uppger 37 st.  
309 Tengström 1833 s. 188. 
310 Angivelseskyldigheten anfördes t.ex. vid utnämningarna av Andreas Orraeus till kaplan i 
Pukkila norr om Borgå och Henrik Weckman till kyrkoherde i Lammi (Rimpiläinen 1978 s. 
65-68). 
311 Lindeqvist 1919 s. 356 – 357. 
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 Åbokonsistoriet utdelade pastoraten endast ”tillfälligt” och villkorligt, 
dvs. under förutsättning att biskopen gav sitt godkännande vid återkomsten. 
Det innebar alltså att ofredens prästmän måste avstå från att hävda sin rätt 
till tjänsteinnehaven efter fredsslutet.312 Vidare var domprosten, som Ritz 
kallades, noga med att inte ens under dessa onormala förhållanden tillåta 
ovigda präster att utdela sakramenten. Jacob Immenius, som fungerat som 
präst sedan 1718, fick först ett par dagar efter att ha genomgått examen och 
officiellt ordinerats göra altartjänst.313 För att kunna följa med prästernas 
verksamhet återinförde Ritz också visitationer och i Åbo hölls regelbundet 
prästmöten i enlighet med den svenska kyrkolagen.314 Också ledaren för 
konsistoriet i Borgå Petrus Serlachius hann under dess korta andra period 
göra flera visitationer i de nyländska församlingarna.315  Då konsistorierna 
fick kännedom om präster som misskötte sig sändes en inspektör till berör-
da församlingar så som fallet var med Kiikala och Kauhava, eller också fick 
prästen en anmärkning vilket hände med kaplanen i Halikko och kyrkoher-
den i Karis.316 
 De nyss nämnda åtgärderna bidrog till att minska godtycket vid prästut-
nämningarna och breddade vägen för en normalisering av förhållandena på 
det kyrkliga området efter återbördandet av Finland till Sverige.317 Kyrkans 
strävan efter stabilitet under civilförvaltningsskedet var en legitimerande 
faktor. 
 
 
3.6 Behovet av ett post- och tullväsende 
 
För upprätthållandet av en administration är det av vital betydelse att post-
gång och orderförmedling fungerar. Detta i all synnerhet under en ockupa-
tion där befolkningen när som helst kan förväntas göra öppet motstånd. 
Redan under början av stora nordiska kriget hade emellertid upprätthållan-
det av postväsendet varit förenat med stora svårigheter. Det var bristen på 
karlfolk, som gjorde sig påmind. Ändå var de s.k. postbönderna – de som 
frambefordrade brev och meddelanden – utrustade med stora friheter. Lik-
nande problem fick också den ryska civilförvaltningen brottas med under 
                                                 
312 Koskimies 1899 s. 28 – 29, 37 – 38; Tengström 1827 s. 11 – 12; Suolahti 1927 s. 376 – 
377; Tengström 1833 s. 188. 
313 FRA Jacob Immenius samling, dagbok 2 – 6.3.1720. 
314 Mikko Juva 1955 s. 142; Luukko 1967 s. 771; Juva & Juva 1965 s. 147 – 148. 
315 Aminoff-Winberg 2007 s. 226. 
316 Rimpiläinen 1978 s. 85. I början av sin tjänstgöring avsatte lagman B. J. v.Tiesenhausen 
en kyrkoherde i Borgå p.g.a. dennes dryckenskap och våldsamheter (v.Koskull 1952a s. 
234). 
317 Jfr Klinge 1988 s. 193. 
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hela sin tid i Finland.318 Dagligen utsändes från generalguvernementets 
kansli skriftliga order. Likaså behövdes allt som oftast skjutsar för kringre-
sande ämbetsmän och officerare. De gamla posthållen togs igen i bruk, i 
den mån de undgått förstörelse.319 I stället för det svenska systemet som 
vanligen skilde mellan frambefordring av försändelser, kronans eller all-
män post, och skjutsning av resande beslutade man tillämpa den ryska 
metoden att kombinera de båda funktionerna.320  
 Den viktigaste postlinjen kom att bli vägen från Åbo via Tavastehus till 
S:t Petersburg. Inte ens på denna sträcka hade man dock regelbunden post-
gång, utan den användes endast vid behov. Postgången skedde längs denna 
väg under militärskydd.321 Den ryske utrikesministern Chapirov lät i ett 
brev 1719 till Apraksin förstå att den del av postrutten från Finland till S:t 
Petersburg som sköttes per båt, nämligen Helsingfors-Viborg borde ersät-
tas med en säkrare förbindelse till lands.322 Gästgiverierna, som förfallit, 
iståndsattes först längs den nyländska strandvägen till S:t Petersburg och 
därefter upprättades gästgiverierna mellan Åbo och Tavastehus.323 Allmänt 
taget fick postväsendet en provisorisk prägel, kanske mest för att postlin-
jerna endast upprätthölls då de var av behovet påkallade och genast drogs 
in om de ej hade någon mission att fylla.324 
 När det gällde tullarna vände sig generalguvernören i ett tidigt skede till 
sin förman generalamiral Apraksin med en förfrågan om man i likhet med 
praxis under den svenska tiden skulle uppbära den s.k. lilla tullen vid stä-
dernas portar. Han framhöll emellertid samtidigt landets eländiga till-
stånd.325 Den nytillsatta generalguvernören konstaterade i augusti 1717 att 
han 
  
         …för hans Stoorczaaristiske Maijt tienst oumgiängeligen funnit at inrätta 

den i Swänska Regeringen waanl. Tullen för i Åbo, och den för alt inko-
mande och Utgående godz låtha ahwläggia och opbära…326  

 
Kort därpå uppmanade han kommendanten i Åbo att anskaffa tullstugor. 
Redan tidigare hade generalguvernören ombett prosten i Björneborg Gab-
riel Fortelius att höra efter om det i trakten fanns några före detta svenska 

                                                 
318 Jutikkala 1938 s. 159, 125, 160. 
319 FRA 7080 fol. 140 – 141. 
320 Salminen 1993 s. 191; Gran 1995 s. 25. 
321 Jutikkala 1938 s. 162; Gardberg 1968 s. 401. 
322 Borodkin 1910 s. 221. 
323 Lindeqvist 1919 s. 539.  
324 Pietiäinen 1988 s. 9 – 11; Jutikkala 1938 s. 162. 
325 TsGAVF A150 fol. 45. 
326 FRA 7080 fol. 6v.   
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tullmän.327 Fick Fortelius tag i sådana skulle han föra dem till Åbo. Tull-
taxor och gamla räkenskaper skulle om möjligt medtas. Eftersom tullstu-
gorna placerades i utkanten av stadsbebyggelsen, dvs. på ensliga platser, 
avdelades en soldat som beskydd för varje tullstation.328 Tullskrivaren 
Henrik Fonséns bostadshus brann ned en kort tid innan ryssarna vid stora 
ofredens slut lämnade Åbo. Med byggnaden förstördes också de tullängder 
för åren 1719 – 1721 som uppgjorts vid det ena av stadens fyra tullhus, 
Aningaistullen.329 
 Mängderna av de varor som passerade lilla tullen var små och också 
antalet förtullade stadsbesök gick ned. Medan det ännu under senare delen 
av 1600-talet t.ex. enbart i Brahestad årligen hade skett över 2 000 besök 
för vilka betalats tull, bokfördes år 1719 i de till storleken med det fredsti-
da, men under stora ofreden avfolkade, Brahestad jämförbara städerna 
Helsingfors, Borgå och Björneborg endast 780, respektive 700 och 480 
besök. Handeln i Åboland var då livligast med sammanlagt 6 700 besök.330  
 Fjärrhandeln hade stagnerat till följd av att trafiken till Sverige avbröts 
och en stor del av den egna handelsflottan förstörts under kriget. Ryska 
och tyska köpmän, vilka slagit sig ned i Finland, skötte handeln med Ryss-
land och Baltikum. Under ockupationstidens sista år kom också holländska 
fartyg till Finland.331 År 1717 uppbars sjötull för endast 2 anlöpta fartyg, 
men senare ljusnade situationen redan betydligt för att kulminera år 1720 
med aderton skepp. Speciellt livaktig blev handeln med Reval mot slutet 
av stora ofreden.332 
 Också beträffande utrikestullen eller den s.k. sjötullen hade generalgu-
vernören hört sig för hos sin förman. Han fick beskedet att även den skulle 
upptas, varpå han skred till verket.333  

                                                 
327 FRA 7080 fol. 7, 16v – 17v . Trots att ett femtiotal tullmän flytt var det uppenbart att ett 
antal stannat i landet (Aminoff- 
Winberg 1987 s. 337). 
328 FRA 7080 fol. 5, 6; Lindeqvist 1886 s. 123. 
329 Oja 1956 s. 24; Ranta 1977 s. 316, 327; FRA 7080 fol. 243 – 244v. 
330 Luukko 1967 s. 517, 768. 
331 Marketentarna förde med sig det efterlängtade saltet, men i så små mängder att det inte 
påverkade den existerande bristen. Det var för det mesta utanför militärförläggningarna 
denna salthandel förekom. Redan före kriget hade saltet varit en betydande importvara som 
tidvis hade svarat för tredjedelen av all införsel. Under ockupationstiden infördes till Åbo 
och Helsingfors förutom såsom tidigare varit fallet salt, kryddor, malt och färgämnen även 
t.ex. frukter och choklad. Dessa sistnämnda lyxvaror köptes upp av de ryska officerarna 
(Schybergson 1902 s. 621; Suomen taloushistoria 1980 s. 267 – 268, 270 – 271; Suolahti 
1949 s. 491 – 492: Carl v.Bonsdorff 1904 s. 570 – 580; FRA 7073 s. 80 – 94; FRA 7079 s. 
127, 502 – 503).  
332 Ahonen 1988 s. 24; Schybergson 1902 s. 621; Suolahti 1950 s. 418. 
333 Lindeqvist 1886 s. 126.   
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 Tullarnas ekonomiska betydelse var i början av ofreden tämligen be-
gränsad. Ockupanterna räknade dock med att genom dem kunna utöva 
kontroll över båttrafiken i skärgården och handeln över huvud taget. Sam-
tidigt var återinförandet av tullarna ett led i en normaliseringsprocess. På 
detta tyder t.ex. generalguvernörens ovan angivna hänvisning till ”den i 
Swänska Regeringen waanl. Tullen”. 
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4. Resursuttagen  
 
 

Som tidigare konstaterats bestod den ryska förvaltningens huvuduppgift 
under stora ofreden i att uppbära skatt och inkräva andra pålagor för att 
göra det möjligt att hålla kvar i Finland de ryska militärstyrkor som ocku-
perade landet. Det är därför naturligt att den ryska aktiviteten i landet i hög 
grad cirkulerade kring skatteuppbörden. Beskattningen kom för den skull 
att utgöra både tjänstemännens och befolkningens största börda. Använder 
man det interaktiva betraktelsesättet var skatterna en ersättning för givet 
beskydd. Beskyddet gavs i detta fall mot ockupanternas eget, dvs. beskat-
tarens godtycke. Tankarna går lätt till senare tiders repressiva organisatio-
ner som, om det erbjudna beskyddet till t.ex. butiksägare avvisas, utsätter 
affärsinnehavarna för trakasserier.  
 Man kan i överensstämmelse med avhandlingens syftemål se beskatt-
ningen också som ett instrument för maktutövningen. Den geografiska 
fördelningen av bördorna visar detta, då under erövrigstiden hårt drabbade 
delar av Finland (t.ex. Österbotten 1717) och vissa orter, så som några 
städer och socknar, kunde få tillfällig eller mera permanent skattenedsätt-
ning eller -frihet. Genom mantalens solidariska betalningsskyldighet sked-
de en utjämning inom mantalen. Likaså gav försöken att beskatta tidigare 
skattebefriade, t.ex. herrgårdar, deras torp, präster och prästgårdar politiska 
signaler även om de framför allt betingades av strävan efter att maximera 
skatteinflödet. Dessutom utgjorde skatternas uppbördstillfällen de arenor 
där repression och legitimering bäst kom till synes.    
 För att också möjliggöra en kartläggning av tjänstemännens uppgifter i 
samband med beskattningen och deras förmåga att fullfölja dem tas i kort-
het upp förutsättningarna för skatteuppbörden och arten av resursuttag. 
Därvid framkommer också i hur hög grad repression och legitimering kom 
till användning vid tjänsteutövningen på lokalplanet. 
 
 
4.1 Förutsättningarna för skatteuppbörd under stora 
ofreden 
 
Det svenska skattetrycket på allmogen i Finland hade ökat under kriget 
genom de extra skatter med vilka krigföringen skulle finansieras. Finland 
hade förutom av kriget även drabbats av en allmäneuropeisk klimatförsäm-
ring med dåligt skördeutfall eller rentav missväxt som följd. Kombinerad 
med arbetskraftsminskningen på grund av de svenska uttagen av krigsfolk 
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och en från Estland år 1710 överförd pest inverkade dessa faktorer speci-
ellt på huvudnäringen jordbruket.334 
 Christer Kuvaja, som kartlagt den ryska beskattningen och truppernas 
underhållssystem under stora ofreden, har konstaterat att antalet hemman 
före ockupationen legat något under 24 000 stycken i den del av Finland 
som senare skulle bli Åbo generalguvernement. Av dem hade emellertid 
37,5 % ödelagts eller förblivit obebodda så att i hela guvernementet endast 
c. 15 000 hemman kunde påläggas skatt. Österbottens kustsocknar och 
Uleåborgstrakten var de områden, där det år 1719 förekom det procentuellt 
största antalet ödehemman. I Nykarlebynejden var inte mindre än 83 % av 
alla hemman öde. Pyhäjoki följde därefter med 74 % och Kalajoki med 69 
%. Mera än halva antalet hemman låg öde också i Malax, Närpes, Vörå 
och Lohteå.335 Kuvaja har noggrant redovisat bl.a. mängderna ifråga om de 
ryska resursuttagen varför jag ej kommer att närmare beröra dem utan 
huvudsakligast se på avsikter med och metoder för exploateringen.  
 Många av landets städer befann sig i bedrövligt skick, flera var helt 
eller delvis avfolkade eller utplånade. Vissa städer hade härjats av brand, 
t.ex. Borgå, Åbo, Helsingfors, Tavastehus och Jakobstad – en del redan 
före erövringsskedet och andra under det. År 1719 fanns i den största sta-
den, dvs. Åbo, endast 379 bebodda hus utom de byggnader ryssarna upp-
fört.336 Vissa av de hus som i Tavastehus undgått branden förstördes av de 
ryska soldaterna. Voitto Ahonen framhåller att de egna trupperna rådde för 
åtminstone en del av förstörelsen i många städer och att byggnader som 
lämnades obebodda under en längre tid helt naturligt förföll.337 Borgå åter-
uppbyggdes delvis av hemvändande borgare. I Helsingfors gjordes emel-
lertid inga försök att reparera de förstörda husen. En stor del av de ryska 
trupperna var förlagda där och logerade i kaserner, som de själva byggt 
eller i hus som släpats dit från ödehemman och kronoboställen.338 De stä-
der som under ockupationstiden kunde beläggas med skatt var Åbo, 
Nystad, Nådendal, Björneborg, Raumo, Borgå, Vasa, Gamlakarleby och 
Nykarleby samt något år även Jakobstad (1719), Uleåborg (1719) och 

                                                 
334 Villstrand 1993 s. 286; Kujala 2001 s. 39 – 41. 
335 Kuvaja 1999 s. 211; Suomen taloushistoria 1983 s. 16; Kuvaja 1996 s.83. Med öde-
hemman avsågs ett obebott el. obebrukat hemman där någon som livnärde sig på tiggande 
kunde hålla till. Med oförmöget avsågs igen ett hemman som var bebott, men vars inneha-
vare ej förmådde betala skatt (Kuvaja 2000 s. 145 fotnot 48).  
336 FRA 7080 fol. 8. 
337 Dessa städer var Helsingfors, Borgå, Tavastehus, Kajana, Gamlakarleby, Nykarleby, 
Jakobstad, Vasa och Fredrikshamn (Ahonen 1988 s. 27, 29). 
338  FRA 7080 fol. 8 – 10. 
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Kristinestad (1721). Övriga städer förblev under hela den ryska tiden skat-
tefria på grund av sitt medtagna tillstånd.339            
 Städernas skatt var av varierande storlek beroende på invånarantal, men 
det rörde sig dock om rätt blygsamma belopp. Inom städerna fördelades 
skatten mellan invånarna. Så beskattades t.ex. år 1719 endast ett tiotal bor-
gare i Gamlakarleby medan antalet skattebetalare i Åbo var 349 stycken.340  
 Ett begrepp om levnadsstandarden och därmed också skattebetalnings-
förmågan får man genom att kasta en blick på de handelsvaror som från 
landsbygden fördes till städerna. Dels ser man då vad jordbruket avkasta-
de, dels vad bönderna ansåg sig kunna undvara. Bönderna kunde till stads-
invånarna allmänt sälja råg, trots att spannmålsdelen av kontributionen, 
dvs. den av ryssarna påförda krigsskatten, betalades i detta sädesslag. 
Utom råg fanns även korn och något havre samt olika slags gryn och mjöl 
till salu. Rotfrukter och grönsaker liksom bär och frukter fanns att tillgå.341 
Kreatursbeståndet minskade redan under kriget beroende på de främmande 
soldaternas framfart och landets egna inbyggares fruktan att djurens läten 
skulle vägleda fienden till lönnpörten och gömslen. Också behovet av kött 
ledde till slakt i tider av knapphet i fråga om livsmedel. Likaså krävde den 
boskapspest som bl.a. 1716 och 1719 härjade i vissa delar av landet sin 
tribut. Förekomsten av rovdjur förefaller att ha varit riklig under stora 
ofreden.342  
 
 
 
   
 

                                                 
339  Kuvaja 1999 s. 238 – 239. 
340  Kuvaja 1993a s. 169. 
341  FRA 7080 fol. 8 – 9v, 33 – 34v (se även Oja 1956 s. 26, fotnot 15 – 16, 28). Förklaring  
en till rågförsäljningen ligger i att råg odlades mest. I Åbo distrikt utgjorde rågen 81 % av 
allt odlat spannmål, medan kornets andel av sådden var 17 %. I Björneborgs lagmansdöme 
odlades 70 % råg och 28 % korn, i Tavastehus-Borgå var motsvarande tal 61 % och 29 %, i 
Österbotten 50 % och 50 %. Havren utgjorde i Åbo och i Björneborgs distrikt endast 2 % 
och i Tavastehus 10 % av spannmålen. I utmarkerna avtog emellertid rågens andel märk-
bart. (Hö odlades inte utan togs från skogsängar och stränder. Ödehemmanens hö skulle 
befallningsmännen låta slå och bärga för de ryska behoven. Också det humle som växte där 
togs tillvara.)  
342 Anthoni 1917 s. 2; Kotiseudun 1951 s. 334; Alanen 1948 164, 187; Västra och östra 
1939 s. 78. Det genomsnittliga antalet dragare, oxar och hästar, var år 1719 per hemman i 
Åbo distrikt 2,3 och i övriga delar av landet något lägre. Lägst var antalet i Österbotten 0,7. 
För hela guvernementet var antalet hästar per gård i medeltal 0,7 och oxar 1,0. Motsvarande 
antal kor låg i hela generalguvernementet på 2,2, antalet ungnöt på 1,8 och antalet får på 3,7 
(Oja 1956 s. 18 – 19).  
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4.2 Principerna för beskattningen 
 
Som helhet betraktad var den ryska beskattningen i Åbo generalguverne-
ment effektivare än den svenska i motsvarande område före ockupationen. 
Kuvaja konstaterar vid en jämförelse mellan tiden före och under ockupa-
tionen (t.ex. åren 1711 och 1720) att det sammanlagda beloppet av den 
svenska skatten, t.o.m. om den helt hade kunnat uppbäras – vilket ej sked-
de – inte nådde upp till den ryska.343 Skattebetalningsförmågan hade inte 
förbättrats utan beskattningen blivit strängare. Också de andra resursutta-
gen utom den egentliga beskattningen gjorde situationen svårare för be-
folkningen. 
 Redan på militärstyrelsens tid hade man indrivit två slag av skatter: den 
ordinarie kontributionen och den s.k. furageskatten.344 Den förra var av-
sedd för underhållet av trupperna och den senare för utfodring av hästarna 
under den del av året då djuren ej kunde gå på bete.345 Det var furageskat-
ten som var den större av de två skatteformerna.  
 År 1717 fick generalguvernören order av Apraksin att från varje mantal 
låta uppbära 12 rubel i pengar, 6 tunnor råg, 6 tunnor korn och 1 ration. 
Penningdelen av kontributionen kunde erläggas i ryskt eller gångbart 
svenskt mynt. Kontributionen sänktes senare till 8 rubel i pengar och 6 
tunnor 23,5 kappar råg på grund av det stora antalet vädjanden som inkom 
från olika delar av guvernementet.346  
 Att ryssarna ersatte det svenska skattesystemet med ett eget berodde till 
stor del på att de till följd av ämbetsmännens flykt till Sverige saknade 
fullständig kännedom om de principer som gällt. Det som gjorde den ryska 
beskattningen i Finland ojämn och orättvis var att man tagit med ödehem-
man och medellösa personer i mantalsförteckningarna. I motsats till den 
svenska beskattningen som utgått ifrån hushållen var den ryska kollektiv. 
Varje mantal svarade solidariskt för att skatten utgick.347 Häri ligger den 
största skillnaden mellan den ryska och den tidigare svenska styrelsen över 
huvud taget. Garantisystemet ledde till att de närmast till hands varande 
och minst utarmade bönderna ofta måste träda till för att skatten i tid och 
till fullt belopp skulle kunna levereras. Att mer bemedlade personer måste 
betala mera skatt än fattigare leder tankarna till modern progressiv be-

                                                 
343 Kuvaja 2000 s. 137 – 139. 
344 Se avsnittet 2.3 En begynnande rysk förvaltning i Finland! 
345 Kuvaja & Rantanen 1994 s. 312. 
346 TsGAVF A150 fol. 39v – 41, 47 – 48, 56 – 57, 64 – 65; Fra 7080 fol. 68, 9, 12v – 13; se 
även Lindeqvist 1919 s. 502. Förutom ordinarie kontribution utskrevs även kontributioner 
av tillfällig natur (Kuvaja 1999 s. 216 – 245).  
347 Se t.ex. FRA 7080 fol. 42v – 43, 399v. 



 

 88 

skattning och större rättvisa, men systemet bäddade för konflikter mellan 
de bönder som ingick i samma skatteenhet.348 Samtidigt öppnade systemet 
också för en form av skatteförhandling mellan mantalets bönder där även 
överheten fanns med på ett hörn. Då freden ingåtts försökte man vid tingen 
reda upp vad var och en gett ut för hela mantalet. Så krävde t.ex. Henrik 
Jacobsson i Pemar de andra bönderna i hans mantal på deras andel i den 
häst han ensam tvingats avstå från år 1720.349 I Sibbo fastslogs vid ting år 
1725 att bonden Erik Matsson skulle få ersättning för den oxe och det be-
lopp pengar han avstått från för några oförmögna hemmans skattebetalning 
under förutsättning att man fick fram vilka dessa hemman var.350  
 Också i ett annat avseende skilde sig den ryska beskattningen från den 
svenska: ryssarna beskattade även herrgårdar och deras torp. Visserligen 
hade både herresätenas invånare och de flesta av deras torpare flytt, men 
det hände att någon torpare blev kvar eller att någon granne brukade jor-
den.351 Överhuvudtaget strävade ockupationsstyret till att få flera ödehem-
man uppodlade. I Helsinge fick fogden Jonas Collin order av sina förmän 
att låta bebruka ödehemman och som lockbete använda friår. Att en del 
ödehus verkligen också fick nya invånare berodde bl.a. på att man hade 
svårt att föreställa sig att deras rättmätiga ägare någonsin skulle återvända 
från sin flykt.352  
 Generalguvernören hade mycket tidigt funnit att det fanns betydligt 
färre skattedugliga mantal än vad man från militärt håll gjort gällande. 
Detta försummade han inte heller att påpeka för Apraksin.353 Det dröjde 
dock ända till år 1719, innan arbetet på den av Douglas eftersträvade man-
talsrevisionen kom igång på allvar. Efter revisionen kom generalguverne-
mentet att omfatta 2 242½ mantal.354 Onekligen gjorde revisionen skatte-
                                                 
348 Vilkuna 2005 s. 219 – 220. 
349 Ht 25 – 28.9.1722 i Pemar, FRA KO a 29 fol. 16. 
350 Kuvaja & Rantanen 1994 s. 313. 
351 Kuvaja 2000 s. 123. Redan i juli 1717 förhörde sig i sitt distrikt lagman B.J. von Tiesen-
hausen tydligen i beskattningsavsikt om i vilket skick herrgårdar och rusthåll befann sig 
(FRA Acta historica, B. J. v. Tiesenhausens brev till befallningsman Elias Lindberg 
27.7.1717). Vid några tillfällen hade det skett förändringar i mantalsindelningen under 
militärstyrelsen. Enligt den mantalsindelning som gällde då civilförvaltningen infördes 
hade södra och västra Finland, dvs. det blivande generalguvernementet – med undantag för 
Österbotten som p.g.a. det stora antalet ödehemman inte kunde normeras enligt mantal – 
bestått av 2 369 3/4 mantal. I antalet ingick 350 s.k. oförmögna mantal (Kuvaja 1999 s. 166 
– 167).   
352 Kuisma 1991 s. 13 – 14. 
353 TsGAVF A150 fol. 53 – 54, 56 – 57, 64 – 66. Byar och gårdar hade upptecknats och 
hemmanen sammanfördes till mantal, så att i södra Finland 4,5 – 5,5 gårdar, och i landets 
nordligare delar ända till ett tiotal bildade ett mantal (Alanen 1948 s. 166).    
354 Åbo distrikt hade 743, Björneborgs 666, Tavastehus-Borgå 473 1/4, Helsingfors 145 och  
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systemet rättvisare och därmed legitimare, men ännu efter revisionen fanns 
stora skillnader i skattebördan mellan olika socknar och mantal.355 Att man 
inte på alla håll upplevde skatterna som övermäktiga kan en incident från 
Satakunda visa. Då kyrkoherden i Kappi år 1724 uppmanade sin försam-
ling att tacka Gud för att ryssväldet var förbi, upphävde en av de närvaran-
de sin stämma och konstaterade att beskattningen nu var hårdare än under 
den ryska ockupationen.356 
 Ur legitimitetssynpunkt är det även intressant att lägga märke till den 
dialog som uppkom mellan ockupationsmakt och befolkning när det gällde 
beskattningen. För att tydliggöra den görs här en jämförelse med hur den 
samtida svenska politiska kulturens interaktion utformades. Det började 
med att kronan reste krav på resursuttag. Dessa krav genomgick via för-
handlingar med lokalsamhället en anpassningsprocess. Därefter blev det 
möjligt att iaktta lokalsamhällets reaktioner på kraven och de långsiktiga 
sociala och ekonomiska verkningarna. Centralförvaltningen kunde då be-
döma situationen, sina möjligheter att förnya resurskraven och besluta i 
vilken form det kunde ske. I vissa fall, så som vid beskattningen av förlä-
ningar, hade de lokala uppbördsmännen rätt att vid behov justera enskilda 
bönders skattebörda. Den svenska beskattningen var alltså framförhandlad 
på olika nivåer.357 
 Direkta skatteförhandlingar kunde även förekomma under ockupatio-
ner. Belägg för detta får man t.ex. genom den instruktion överkrigskom-
missarien Allert Siltman utrustades med av Karl X Gustav år 1657 under 
svenskarnas ockupation av Jylland. Enligt den skulle Siltman via de dans-
ka tjänstemännen först utröna landets och de enskilda gårdarnas ekono-
miska situation. Därpå skulle invånarna kallas samman för att diskutera 
skatternas storlek. Man utgick emellertid från att resultatet av förhandling-
arna skulle motsvara den svenska förvaltningens krav.358  
 Under stora ofreden uppkom i fråga om beskattningen i viss mån en 
motsvarande interaktion då det visade sig att den från det ryska militärsty-
rets period i Finland härstammande mantalsindelningen var orättvis och 
ledde till stora indrivningsproblem. Den var därtill ensidigt påförd i mot-
sats till den fredstida svenska. Dock hade redan under det ryska militärsty-
rets tid förekommit en dialog mellan beskattare och beskattade, vilken lett 
till en del justeringar. Invånarna vände sig på flera orter i Tavastland och 
Satakunda (t.ex. Loimijoki och Mouhijärvi), inte utan orsak, till den ryska 

                                                                                                                
mantal (Kuvaja 1999 s. 213). 
355 Hainari & Grotenfelt 1922 s. 664; Villstrand 1993 s. 310. 
356 Villstrand 1993 s. 311. 
357 Villstrand 1992 s. 35-36; Hallenberg 2003 s. 31, Haikari 2009 s. 228. 
358 Torstendahl 1965 s. 414. 
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överbefälhavaren varvid skedde granskning av mantalens bärkraft. Nästan 
varje gång lindrades då beskattningen.359 Generalguvernören tog genast 
efter sin ankomst tag i de rådande missförhållandena och insisterade på en 
revidering av mantalsindelningen. Ytterst alarmerande rapporter hade in-
lämnats bl.a. i samband med skatteförteckningen för år 1719 rörande till-
ståndet i guvernementet och framför allt i Österbotten. Många av anteck-
ningarna om obestånd gällde hemman där änkor eller hustrur till fängslade 
bönder förtvivlat försökte hanka sig fram utan medel och med stora barn-
kullar. Typiska anteckningar i skatteförteckningens marginal var följande: 
 
 Änka hahr intet stort att föda sig eller sina små barn med.   
 
eller 
 
 Änka har ej mehra utsådt än några Cap: hwar med hon näppeligen sig med 
 sina 4 st omyndiga barn föda sökt…360 
 
I flera fall uppges armodet ha lett till ”tiggerij och bethlande”.361 Att dessa 
kommentarer intygats av den annars så hänsynslöse lagmannen Schmidt-
felt underströk ytterligare eländet.  
 Den anpassning till lokalsamhällets skattebärkraft som mer eller mindre 
saknats under militärstyrets tid skedde åtminstone på sina håll inom sock-
narna då man gjorde uppdelningen i fögderier enligt andra principer än de 
svenska rotarna, vilka följt enbart geografiska förhållanden. Den av ryska 
civilförvaltningen införda roteringen utgick ifrån att varje rote skulle ha 
tillgång till en viss utsädesmängd och för transporter minst två hästar och 
fyra par oxar.362 Likaså gjordes en jämkning genom revisionen då bönder 
uppgav omfånget av sin egendom och en rättvisare och legitimare skat-
tegrund än den under militärstyret till följd därav uppgjordes. Det var bön-
derna själva som gav uppgifter om sina kreatur och sitt utsäde, vilket ur 
legitimitetssynvinkel inte heller saknade betydelse. De måste emellertid 
bekräfta med ed vad de meddelat. Ibland hade nämligen ett och annat djur 
och vissa tunnor spannmål hittat vägen till mera undangömda ställen.363 
Om situationen rent allmänt i det svenska riket har också sagts att överhe-
ten nogsamt noterat den i bondesamhället rådande men outtalade överens-

                                                 
359 Lindeqvist 1919 s. 496 – 499. 
360 FRA 7076 fol. 719, 725. 
361 Se t.ex. FRA 7076 fol. 761, 767. 
362 Gardberg 1968 s. 396. 
363 Kuvaja 1993b s. 83; Kuvaja 1999 s. 209; K. V. Åkerblom 1952 s. 336. 
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kommelsen att inte avslöja sådana som lyckades vilseleda myndigheter-
na.364 För uppbördsmännen gällde då att avgöra den beskattades ärlighet.365    
 Tydligen tillämpades olika principer i skilda distrikt vid genomförandet 
av revisionen år 1720, men skattetrycket fördelades tämligen rättvist sock-
narna emellan. Bl.a. bortföll ödehemman och oförmögna gårdar ur manta-
len. Detta gör att man kan förmoda att bondesamhället självt på ett eller 
annat sätt kommit till tals även om man inte som under svensk tid kunde 
tala om en kontinuerlig omförhandling.366 Men inte ens under fredstid hade 
man möjlighet att revidera jordeböckerna årligen. Ibland förnyades uppgif-
terna i dem genom direkt kopiering.367   
 I fråga om mantalsreformen under stora ofreden rörde det sig endast om 
en enskild händelsekedja, men den hade sin början redan under militärsty-
ret. Douglas gav därtill också i andra sammanhang, som vi senare skall se, 
genom sitt agerande prov på lyhördhet för befolkningens behov. Som Nils 
Erik Villstrand påpekat var inte skillnaderna särskilt stora 1717 – 1721 
mellan det svenska rikets två delar, den fria men hårt ansträngda västra och 
den under rysk ockupation likaså starkt beskattade östra delen.368  
 Även tillfälliga skatter och pålagor förekom i Åbo generalguvernement. 
År 1719 belades t.o.m. inhysingarna med en skatt på 80 kopek per per-
son.369 En skatt som särskilt drabbade befolkningen i Åbo distrikt, var ut-
skrivningen av förnödenheter till fredsunderhandlarna på Åland. Det redo-
görs för den i ett senare sammanhang. En annan temporär skatt utskrev 
ryssarna år 1720 då de från varje mantal krävde en dragonhäst. Man lycka-
des dock endast få ihop 1 486 stycken. Följande vår kom man med liknan-
de krav. Enligt Falander antog befolkningen, att ryska armén ämnade före-
ta ett infall i norra Sverige. Planerna förändrades dock, så att flottan endast 
gjorde ett antal strandhugg på den svenska kusten. Hästarna återställdes 
enligt Falander men han uppger också att de goda hästarna av kosackerna 
utbytts mot sämre.370  
 
 

 
 
 

                                                 
364 Villstrand 2005 s. 63. 
365 Haikari 2009 s. 229. 
366 Kuvaja 1999 s. 212 – 213; Villstrand 2005 s. 125 – 126. 
367 Haikari 2009 s. 127. 
368 Villstrand 2005 s. 125. 
369 Kuvaja & Rantanen 1994 s. 313. 
370 Falander 1791; Alanen 1948 s. 179. 
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4.3 Tjänstemännens uppdrag vid resursuttagen 
 
 a. Olika tjänstemannakategoriers uppgifter vid skatteupp-
börden 
Tjänstemännens huvudintresse skulle under stora ofreden vara inriktat på 
skatteindrivningen. Alla andra uppgifter betraktades som mindre viktiga. 
Generalguvernören som toppade den hierarkiska pyramiden var i sista 
hand ansvarig för beskattningen. Douglas, som både ledde sitt eget distrikt 
och hela generalguvernementet, förefaller att ha upplevt arbetsmängden 
som omfattande. Han kallade nämligen i februari 1718 på Tiesenhausen 
med motiveringen att det fanns mycket flera uppgifter att utföra i Åbo än i 
Vasa.371 Lagmännen skulle inom sina distrikt personligen svara för att 
skattebeloppen insamlades till fullo. Det som eventuellt fattades måste de 
själva liksom även de lägre tjänstemännen erlägga med egna medel. Denna 
princip förefaller att ha tillämpats konsekvent.372  
 Prästerna hade, som tidigare konstaterats, i början av ockupationstiden 
tvingats ge uppgifter om allmogens ägoförhållanden. Prästernas längder 
hade redan under svensk tid betraktats med stor misstro av allmogen.373 
Förekomsten av förmögenhetslistor och deras upprätthållare måste ha be-
traktats med ännu större avoghet då de tjänade ockupationsmaktens intres-
sen. Det var därför viktigt för prästernas trovärdighet i folkets ögon att 
prästerskapet under civilförvaltningsperioden vanligen slapp beskattnings-
uppdragen. Men ibland tvingades prästerna att i stället uppträda som ga-
ranter för de nya indrivarna,374 något som stod i strid med tidigare tilläm-
pad praxis. Om en uppbördsman i socknen inte gick i land med att sköta 
indrivningen kunde traktens präster få lov att axla ansvaret. Prosten Jere-
mias Wallenius, som själv råkat ut för detta, protesterade hos generalgu-
vernören mot missförhållandet. Douglas tystade emellertid bryskt den op-
positionella prästmannen.375 Orsaken till generalguvernörens häftiga reak-

                                                 
371 Kuvaja 1999 s. 193. 
372 FRA 7080 fol. 36v, 102, 105v, 112 – 112v, 114, 149v – 150, 194v – 195, 202, 242, 
281v, 417v; se även Vilkuna 2005 s. 200 – 203.   
373 Villstrand 1992 s. 100 – 101. 
374 FRA 7080 fol. 102 – 103v, 108 – 109, 117v. 
375 FRA 7080 fol. 108 – 108v; Juva & Juva 1965 s. 144. Jeremias Wallenius klagomål 
passade väl in i tidens uppfattning om de två regementena, det världsliga och det andliga. 
Ingetdera skulle blanda sig i det andras göranden. T.ex. hade prästen Ericus Othonius i 
Sverige varit ute i samma ärende. Genom prästerskapets privilegiebrev 1650 och 1675 
befriades de svenska prästerna från att föra längder som underlag för skatter och utskriv-
ningar. Och trots att tsar Peter i Ryssland gick in för att utnyttja sitt prästerskap på olika sätt 
i den sekulära statens tjänst, undvek han dock att involvera kyrkan ifråga om beskatt-
ningen (Englund 1989 s. 36, 259; Hughes 1998 s. 347; Villstrand 1992 s. 102).     
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tion var att Vemo fögderi konstaterats vara för stort och därför påförts 
Wallenius och några av hans prästkolleger.376 Det skulle nämligen ha varit 
svårt för Douglas att plötsligt stampa fram 4 – 5 nya fogdar.  
 En särskilt maktpåliggande uppgift fick fogdar, länsmän, präster och 
t.o.m. vissa nämndemän i samband med den tidigare nämnda mantalsrevi-
sionen då det ålåg dem att kontrollera de uppgifter bönderna gav. 
 Det fanns också militärer som utförde civila uppdrag. I kapitel 3 omta-
lades de önskemål Douglas framställde vid sitt tillträde som generalguver-
nör. Till dem hörde kravet på en egen militärstyrka för beskydd och för 
exekutionsändamål. Detta önskemål var så mycket enklare att uppfylla 
som exekutionskommandon redan, som konstaterats (avsnitt 2.3), existera-
de under den militära styrelseperioden. Douglas fick därför en truppstyrka 
bestående av huvudsakligast dragoner, vilken han utnyttjade för olika än-
damål, vanligen i anslutning till beskattningen. Redan ett repressivt hot om 
att någon dragon skulle sändas ut kunde vara tillräckligt för att få 
tredskande bönder eller lokala tjänstemän att böja sig.377 Ett händelseför-
lopp från början av civilförvaltningens tid kan tjäna som exempel. Då stä-
dernas skattebelopp för år 1717 inflöt så trögt, höjde Apraksin dem. Gene-
ralguvernören meddelade borgmästarna detta i början av juni 1718 och 
utsatte ett vite på 200 riksdaler för att inom samma månad få in de reste-
rande kontributionsbeloppen. Då inte heller denna fatalietid kunde hållas 
hotade Douglas med att sända ut dragoner ur sina exekutionsstyrkor.378 
Detta förfarande fick önskad effekt. 
 Också under fredliga förhållanden förekom på andra håll i Norden mili-
tär exekution då restantierna växte sig för höga. Bl.a. hade Douglas släk-
ting landshövding Lorentz Creutz tillgripit metoden år 1651 för att få in 
resterande skatter av bönderna.379 
 
b. Livsmedelsuttagen 
I de följande avsnitten (4.3b – e) redogörs för de lokala tjänstemännens 
åligganden i samband med uttagen av de olika typerna av resurser. De 
uttag i varor som skedde för de ryska fredsunderhandlarnas behov kom att 
ställa stora krav på Douglas organisationsförmåga. De upptog också en 
stor del av generalguvernörens och guvernementskansliets tid och fick 
också en betydelse för dialogen inom den politiska kulturen.  

                                                 
376 Se även Kangas 1996 s. 72. 
377 FRA 7080 fol. 30, 41v, 49, 51v, 60, 61v, 66, 98, 101v, 105v, 202 – 202v, 280, 398; se 
även Kuvaja 1993a s. 132 – 133.   
378 Kuvaja 1993a s. 169; Kuvaja 1999 s. 237 – 239. 
379 Haikari 2009 s. 62, 69, 81. 



 

 94 

 I maj 1718 uppgjordes långa listor på vad som månatligen skulle sändas 
till Lövö på Vårdö, där förhandlingarna skedde. Åtta körkarlar med hästar 
och kärror liksom två stora båtar med roddare rekvirerades för transporter-
na. Dessutom skulle några bönder utrustas med fiskeredskap för att fiska i 
den åländska skärgården för ”plenipotentiariernas” räkning.380 Generalgu-
vernören fick allt fler rekvisitioner på förnödenheter från fredsdelegaterna, 
varför han redan år 1718 beslöt inrätta en uppsamlingsplats och på så sätt 
undvika de ständiga klagomålen från Lövö. Den förlades till Meldola gård, 
vilken låg vid den innersta delen av Pemarviken.381 På Meldola göddes de 
magra kreaturen innan de sändes till kvartermästare Greniv som vanligen 
befann sig på Korpo, dvs. halvvägs till Lövö. Men på vintern kunde det 
hända att t.ex. fogden Abraham Jacobsson i Reso måste ta hand om ett 
tiotal oxar som hans kollega i Sääksmäki sänt honom för vidarebefordran 
till Greniv. Kvartermästaren sände därefter förnödenheterna till Åland. 
Greniv hade emellertid upprepade gånger underlåtit att meddela general-
guvernören, vad fredsförhandlarna rekvirerat, varför Douglas ville att 
Meldola samtidigt skulle fungera som en kontrollstation.382 Efter det den 
upprättades kunde inte Greniv längre skylla på generalguvernören om le-
veranser uteblev. I stället visade det sig att han kom med andra beskyll-
ningar, som att varorna var defekta, varvid skuldbördan var lätt att vältra 
över på fogdar, staroster och bönder.383 
 Förvaltare på Meldola gård var Johan Leisten medan övervakningen på 
kontrollstationen handhades av en korpral Petzkov, som biträddes av fog-
den Abraham Sahlberg.384 Alltid gick inte samarbetet mellan dem så frik-
tionsfritt, vilket framgår av att Petzkov vid ett tillfälle klagade hos Douglas 
över att Leisten ej ordnat mulbete för boskapen. Sahlberg anlitades antag-
ligen vid arbetet med mantalsrevisionen på sensommaren 1719 varför han 
ersattes med Gabriel Korpaeus, som av namnet att döma härstammade från 

                                                 
380 FRA 7080 fol. 62 – 63, 70v, 79 – 95 . Allmogen vande sig vid att t.ex. fiska för general-
guvernörens och hans tjänstemäns räkning. Några socknar i Åboland var skyldiga att två 
gånger i veckan leverera fisk åt Douglas. Till de varor som på uppmaning sändes till Åbo 
hörde rovor, svamp, nötter, pepparrot, körsbär, lingon samt rönnbär (Takolander 1930 s. 
361; FRA 7080 fol. 10v, 70, 211v – 211, 280v – 280, 300, 413v).    
381 FRA 7080 fol. 197. Meldola hade i slutet av 1600-talet ägts av Douglas släktingar. En 
halvbror till Douglas mor var gift med Ingeborg Bielke, vars bror Nils innehade Meldola 
(Meltola) 1671 – 1677. Nils Bielkes svärfar Gustav Horn var ägare till M. 1627 – 1657. 
Sistnämnda år övertog hans änka Sigrid Bielke M. och förvaltade gården till år 1671 
(Svenska adelns 1858 s. 195, 1861 s. 291, 1864 s. 142; Den introducerade 1926 s. 362; 
Nikander & Jutikkala 1939 s. 240 – 241).  
382 FRA 7080 fol. 50 – 51, 53, 217. 
383 FRA 7080 fol. 130 – 131v, 272 – 273v. 
384 FRA 7080 fol. 314. Leisten tillträdde som gårdsfogde på Meldola i slutet av juli 1717 

(Ht 25 – 28.9.1722 i Pemar, FRA KO a 29 fol. 17v).  
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bygden. Som assistent fungerade också en uppbördsman vid namn Qver-
ren.385 
 Då fredsunderhandlarna begärde varor från fastlandet, meddelade de 
först Greniv, som i sin tur underrättade generalguvernören. Douglas gav då 
order till Meldola om att det som krävdes skulle sändas till Greniv som 
skickade det vidare till Lövö. Tillika utgick befallningar till fogdarna att 
fylla på förråden i Meldola. Brast någon länk i kedjan, underrättades 
Douglas som genast ingrep. Också Apraksin hölls underrättad om vad som 
samlades in, vilket visar betydelsen av dessa livsmedelsuttag.386 Ännu efter 
det att fredsunderhandlingarna i Lövö i september 1719 strandade fortsatte 
proviantstationen i Meldola sin verksamhet – då för att fylla civilförvalt-
ningens egna behov.387 När fredsunderhandlingarna återupptogs i Nystad 
sommaren 1721 fortsatte också leveranserna till plenipotentiarierna och 
hantverkare iordningställde i veckor det blivande möteshuset.388 Order 
gavs till befallningsmännen i sydvästra Finland att till Nystad sända olika 
slag av livsmedel. Jaktfogdarna cirkulerade i bygderna tillsammans med 
någon rysk dragon och skötte med hårda medel uppsamlingen av förnö-
denheter.389 Eftersom livsmedlen inte kunde transporteras långa vägar utan 
att förstöras, var denna typ av skatt regionalt betungande.  
 Också tsarens besök i landet kom givetvis att förorsaka extra livsme-
delsutskrivningar. Inför tsarens ankomst i augusti 1718 rådde en febril 
verksamhet i Åbo med omnejd. Douglas utdelade befallningar om att 
skjutskarlarna mellan Helsingfors och Åbo måste utrustas med tillräckligt 
antal hästar. Redan i början av juli hade man börjat insamla hållbarare 
matvaror också från de andra distrikten. Den regionala spridningen var av 
betydelse så att inte dessa livsmedelsuttag orättvist skulle ensidigt drabba 
endast befolkningen i Åbotrakten. För att uppsamlingen skulle löpa smidi-
gare tillråddes befallningsmännen att förvara livsmedlen i sina hem för att 

                                                 
385 FRA 7080 fol. 268, 315v, 319v, 284v. På gården fanns även vanligt tjänstefolk. 1717 
nämns Johan Mårtensson och hustrun Anna,  Mats Göransson, Karin Göransdotter och 
Kristina Mårtensdotter (Ht 25 – 28.9.1722 i Pemar, FRA KO a 29 fol. 17v – 17). 
386 FRA 7080 fol. 230, 268, 255v – 256v; TsGAVF A180 (Erik Curlings specifikation 
3.1.1719) fol. 184 – 185. 
387 Lindeqvist 1919 s. 536, 687. 
388 Ht 25 – 28.9.1722 i Pemar, FRA KO a 29 fol. 6, 22v; se även Gardberg 1968 s. 402. 
Värdet på leverenserna till Nystadskongressen har av Tomi Kangas beräknats till 2 369,85 
rubel (Kangas 1996 s. 127; jfr även Kuvaja 2004 s. 57). 
389 Gardberg 1968 s. 402-403; Kangas 1996 s. 127; Vilkuna 2005 s. 154. Sjaskolskij och 
Bespjatych hävdar att alla livsmedel som uttogs ersattes kontant eller beaktades vid kontri-
butionsuppbörden (Sjaskolskij & Bespjatych 1983 s. 27).  
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senare på uppmaning föra dem till Åbo.390 Detta kan av befolkningen ha 
tolkats som försök från fogdarnas sida att för sig själva behålla det insam-
lade. Snart kom emellertid rapport om att skjutskarlarna var klara och kort 
därpå gick det ut order om att alla fogdar i Åbo distrikt skulle med de hop-
samlade livsmedlen bege sig till Hangöudd, där de kejserliga fartygen lade 
till.391 Både den brådska med vilken förberedelserna gjordes och de mång-
skiftande slagen av matvaror som skulle uppbringas måste ha uppfattats 
som ytterligare bördor både för allmoge och befallningsmän. Vid tsarens 
andra besök i Finland under generalguvernementets tid, vilken skedde 
sommaren 1719 gick det lugnare till. Av befallningsmännen var det endast 
Erik Hafverberg från Helsingfors distrikt som då måste rycka ut.392  
 
c. Tulluppbörden 
Generalguvernementets ledning övervakade också tulluppbörden. Tull-
skrivarna i de olika distrikten uppmanades insända sina räkenskaper, tull-
journaler och originalkvitton till guvernementets kamrer.393 Då det gällde 
verksamheten inom tullväsendet i övrigt måste civilförvaltningen även ta 
itu med olika slag av överträdelser såsom olovlig skeppsfart, smuggling 
och smygförsäljning. Trots att varningar för smyghandel på Sverige utfär-
dades från generalguvernementets kansli och upplästes i kyrkorna och de 
som gav sig över till svenska sidan ofta togs för spioner, gick det ej att 
förmå åbolänningarna att avstå från sina färder. När de ertappades, anhölls 
de och fördes till Åbo för förhör. Men rättvist nog kontrollerades också 
den ryska seglationen längs Finlands kuster. När rikskammarkollegiet bör-
jade sin verksamhet, bestämde det att ryska fartyg, som utan att ha betalat 
tull lade till i skärgården, skulle uppbringas. Satte de sig till motvärn, bor-
de kaptenerna gripas. Douglas tillsatte för den skull övervakningskom-
mandon bestående av några bönder under befäl av en soldat som var un-
derställd generalguvernören. Dessa skulle ge akt på fartyg som rörde sig i 
skärgården. Samtidigt befallde generalguvernören sina fogdar att efterspa-
na smugglare. Då förtullare besökte fartygen medföljde även för säkerhets 
skull en beväpnad dragon.394 Vid de tillfälliga marknaderna, vilka ägde 
rum på de traditionella marknadsdagarna, uppbars tullen av för ändamålet 
tillsatta tullbetjänter. Till exempel sände Douglas till marknaden i Nåden-
                                                 
390 FRA 7080 fol. 63 – 64v, 58v – 58. Kreatur, höns, kycklingar, kräftor och smör hörde till 
de förnödenheter, som utskrevs. Också 10 tunnor malt bereddes för tsarens räkning  (FRA 
7080 fol. 66 – 67, 58). 
391 FRA 7080 fol. 64, 66 – 67v. 
392 FRA 7080 fol. 254v – 254. 
393 FRA 7080 fol. 396 – 397v. 
394 FRA 7080 fol. 44, 48 – 49v, 107v – 107, 201v – 201, 249 – 250, 301, 303; ÅT 1789 nr 
49 s. 394 – 395; Mikko Juva 1955 s. 141; Lindeqvist 1886 s. 126. 
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dal i början av februari 1719 två tullare och fyra av sina dragoner att inkas-
sera tullmedlen.395 Även på landsbygden bedrevs olaga handel. Där byggde 
sig ryska köpmän bodar och försökte så undkomma landtullen. Douglas 
gav fogdarna order om att inrapportera, var dylika bodar påträffades. 
Smyghandlarna fängslades, varorna beslagtogs och bodarna förseglades. 
De ryska marketentarna i landet behövde dock inte betala tull för andra 
varor än salt och holländsk tobak. Samtidigt existerade emellertid en pris-
kontroll av de saluförda varorna.396 Samma rättvisetänkande som berörde 
fjärrhandeln gällde alltså även handeln till lands. Eller uttryckt med lag-
språk gick man till väga ”sine ira et studio”, dvs. utan hat och passion. 
Man kan för den skull konstatera att en social konsekvens och ett tillika 
legitimerande drag av byråkratin rådde också härvidlag: behandlingen 
skedde utan anseende till person.397 
 
d. Logistiken 
Skjutsarna var av två slag: håll- och transportskjutsar. De förra som bygg-
de på fredstidens gästgiverier gällde frambefordringen av resande och post. 
Redan upprätthållandet av postväsendet innebar en börda för både bönder 
och fogdar. När därtill kom förnödenhetstransporter ökade bördan avse-
värt. På varje posthåll skulle finnas 6 – 10 goda hästar. Golitsyn kunde 
emellertid bestämma om ett större antal hästar och under vintern 1718 – 
1719 fanns för den skull t.o.m. 50 – 75 hästar på varje postställe, en bered-
skap som förefaller mycket överdriven. Eventuellt utnyttjades samma häs-
tar för provianttransporterna till galärerna.398  
 De olika vägsträckorna övervakades av postlöjtnanter. Dessa skulle se 
till att skjutsarna fördelades rättvist. Vidare hörde till deras skyldigheter att 
kontrollera att på varje posthåll verkligen fanns stipulerat antal körkarlar 
och hästar eller båtar, samt bevaka att de avlöstes tillräckligt ofta och inte 
saknade proviant.399 Varje bonde var skyldig att i tur och ordning under en 
viss tid, i Karis t.ex. under en vecka, finnas beredd vid posthållet. Den som 
lejde en annan för sig betalade honom s.k. postlön.400  

                                                 
395 FRA 7080 fol. 208 – 210v. 
396 Lindeqvist 1919 s. 585; FRA 7080 fol. 70; Kuvaja 1999 s. 241. 
397 Se Weber 1983 s. 153. 
398 FRA 7080 fol. 10 – 11; 51, 56, 188 – 189v, 204 – 205v, 235v; TsGAVF A150 fol. 298v 
– 299v*. Postgångens hastighet beräknades vid denna tid till i medeltal 1 – 2 timmar per 
mil vid gott väglag (Blomstedt 1985 s. 296; Reuterswärd 2001 s. 56). 
399 FRA 7080 fol. 51, 55 –57, 63, 64v, 189v, 196v, 217v, 292v, 296. 
400 Gardberg 1968 s. 401; Ylikangas & Siiriäinen 1973 s. 372. Gardberg uppger att den 
gängse postlönen år 1720 var 3 karoliner eller 3 daler 20 öre kmt medan Ylikangas nämner 
4 karoliners ersättning för karl och häst under en vecka. 
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 Vid flera tillfällen vände sig postlöjtnanterna till generalguvernören 
med uppgifter om att fogdarna inte hade utskrivit skjutskarlar och hästar. 
Till och med i residensstaden Åbo hade man svårigheter att uppfylla kra-
ven gällande postavlösningarna. I maj 1718 yppade generalguvernören sitt 
missnöje med den långsamma postgången. Han gav befallningsmannen 
Jacob Lydeman i Korpo order att ställa en båt med roddare till generalgu-
vernörens förfogande så att ordergivningen till tjänstemännen i skärgården 
kunde ske smidigare. Generalguvernören kunde, om det visade sig nöd-
vändigt, göra ingripanden i de andra distriktens postala förhållanden.401 För 
att övervaka ordningen på poststräckorna och skydda postgången förlades 
en soldat vid varje gästgiveri. Någon gång tillsatte lagmännen för ändamå-
let en starost.402 Till de vakthållande postsoldaterna medförde bönderna 
ibland matvaror för att hålla sig väl med dem och regelbundet skulle till 
varje postsoldat levereras tio kappar råg i månaden.403 
 Då höga ryska dignitärer, fredsunderhandlare eller från Sverige frigivna 
officerare, passerade landet fick fogdarna lov att skaffa fram lämpliga eki-
page.404 För enskilda ryska militärpersoners färder inom generalguverne-
mentet krävdes för övrigt s.k. ”podorosjna” dvs. respass, vilka utfärdades 
av generalguvernören.405 I ett brev daterat den 22 november 1718 skrev 
generalguvernören till samtliga befallningsmän och präster att han fått höra 
om militärer som utnyttjade skjutsväsendet till att för sitt höga nöjes skull 
färdas omkring i bygderna. Han uppmanade därför tjänstemännen att låta 
kontrollera envar som uppgav sig ha rätt till skjuts. Den som ej hade skrift-
ligt bevis på att honom tilldelats skjuts skulle bli utan åkdon. På detta vis 
försökte generalguvernören skydda bönderna för onödiga transporter och 
färder, vilket gjorde skjutssystemet mera legitimt. Också senare utfärdades 
liknande order. Vid ett par tillfällen åren 1719 och 1720 upprättades för-
teckningar över sådana som olovligt fordrat fri skjuts. Douglas ville inte 
onödigt belasta de redan hårt prövade bönderna. Tillika straffades dock de 
körkarlar, vilka vägrat att skjutsa personer som kunnat prestera bevis på 
sin rätt till transport.406    
 På landsbygden avstod bönderna naturligtvis inte gärna sina bästa häs-
tar och det ledde till att klagomål mot dem anfördes hos generalguvernö-
ren. Vanligen tog Douglas sådana besvär med bibehållet lugn och beordra-
de endast befallningsmännen att förmana allmogen. Undantag utgjorde de 
                                                 
401 FRA 7080 fol. 196v – 197v, 217v, 235, 296, 44 – 45v, 110v – 110, 190v, 197, 423. 
402 Lindeqvist 1919 s. 539. 
403 Gardberg 1968 s. 401, 403. 
404 FRA 7080 fol. 35 – 36v (se även Lindeqvist 1919 s. 539). 
405 FRA 7080 fol. 273 – 274v,  361, 374v, 380v, 387, 388, 391. Utlandspass beviljades 
emellertid av Golitsyns kansli (Borodkin 1910 s. 214).  
406 FRA 7080 fol. 148 – 149v, 316 – 317, 366v – 366, 358. 
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gånger det rapporterades, att körkarlar obstruerade genom att rymma under 
skjutsar eller avlägsna sig från posthållen. I sådana fall av vardagsmotstånd 
uppmanade generalguvernören de ansvariga fogdarna att infånga rymling-
arna och låta dem slita spö på kyrkbacken eller annan offentlig plats.407 
Douglas repressiva ingripande i dessa fall kan ha berott på att postsystemet 
var synnerligen sårbart. Det räckte med att en bonde på sitt postställe för-
summade sin uppgift för att kedjan mellan posthållen skulle brytas. Att 
Douglas tog allvarligt på minsta störning i posttrafiken vittnar också hans 
snabba svar den 6 december 1718 på det memorial fogden Johan Dahl 
inlämnat dagen innan. Dahl hade ondgjort sig över den orättvisa som drab-
bat bönderna vid uttaget av postskjutsar. Generalguvernören lovade ge 
exekutionsofficeren Jelagin order att undersöka saken och skulle för egen 
del legitimt nog vid behov skrida till åtgärder då denne inlämnat rapport. 
En annan gång hände det att befallningsmännen Lars Malmberg och Johan 
Leisten slarvat med granskningen av postroddarna, så att fyra båtar manöv-
rerades av ”qwinfolck”. Detta föranledde Douglas att i ettriga brev repres-
sivt tillvita sina försumliga underlydande.408    
 Redan år 1714 hade ryssarna utskrivit ett stort antal skjutsdräkter att 
forsla bl.a. arméns förnödenheter med. Under hela stora ofreden fortsatte 
ryssarna att utkräva mängder av hästar med slädar eller kärror. Till bön-
dernas förargelse tänkte man därvid mindre på att skona hästarna än att 
snabbt få fram varorna.409 Flottan krävde i likhet med lantarmén transpor-
ter. Trävirke och halm forslades t.ex. därför till kusten. Därtill måste be-
folkningen i kustsocknarna leverera matvaror till galärerna. Trots att dessa 
arbeten utfördes för militära ändamål uppbringades arbetsstyrkorna av de 
civila tjänstemännen.410 Skjutsningsskyldigheten gällde också städerna. I 
Nystad blev svårigheterna att organisera körslorna så stora att borgmästa-
ren Johannes Winter till sin hjälp måste ta klockaren Lentz och fyra ryska 
soldater för att repressivt förmå borgarna att uppfylla kraven.411 
 
e. Manskapsuttagen 
Det föll på befolkningens lott i skärgården att hålla farlederna noggrant 
utmärkta med sjömärken. Om vintern tog isen med sig en del av remmarna 

                                                 
407 FRA 7080 fol. 51, 74, 104 – 105v, 217v – 217, 233, 314, 400. 
408 FRA 7080 fol. 158v – 158, 247, 251, 345. 
409 Anthoni 1917 s. 2; Alanen 1948 s. 176; ÅT 1789 s. 413. På så sätt transporterades sedan 
virke, proviant och annat. Ofta fordrades också körkarlar försedda med vägkost. I synnerhet 
mot slutet av ockupationen utskrevs många skjutsar. Särskilt betungande var tjärskjutsarna. 
De hade nämligen karaktären av fjärrtransporter.  
410 FRA 7080 fol. 39 – 41, 179v – 179, 224v, 67v, 272v – 272. 
411 Kangas 1996 s. 90. 
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och man måste varje vår lägga ut nya.412 Till de ryska fartygen togs lotsar 
från Finland redan under erövringsskedet.413 I juli 1719 samlade tsaren 
själv flottan vid Lemlands södra udde. Den företog därefter i olika perioder 
härjningar längs hela den svenska kusten. Ombord på skeppen fanns lotsar 
och styrmän bl.a. från Nystad.414 För de anfall, vilka skedde våren 1720, 
uppges ryssarna ha tagit sina lotsar från Kristinestad.415 Tsar Peter ansåg 
själv vattnen i den finska skärgården farliga att navigera i. Det militära 
befälet övertog ansvaret för lotsarnas verksamhet efter det att de lokala 
tjänstemännen fått fram lämpliga personer. Behandlingen av lotsarna blev 
därför hård, vilket försvårade värvandet av nya. 416 Bland besättningarna 
på roddflottan kunde en och annan person från Finland ha funnits eftersom 
Douglas repressivt hotade sådana som utan pass försökte avlägsna sig från 
landet med att döma dem till galärerna.417  
 En stor mängd hantverkare uttogs för ryssarnas behov. Några sändes till 
S:t Petersburg och andra orter i Ryssland för att bland befolkningen lära ut 
sitt kunnande. Till dessa tvångsemigranter hörde eventuellt de hjulsnickare 
och sadelmakare, vilka uppbådades av ryssarna i april 1720.418 Ett brev 
som Douglas den 26 augusti 1721, dvs. kort före ockupationstidens slut, 
skrev till Apraksin röjer att generalguvernören blivit ombedd att sända 
bl.a. gevärs-, spik- och hammarsmeder, kolbrännare och gjutare till Ryss-
land. Den svenska landshövdingen i Nylands och Tavastehus län Per Sti-
erncrantz rapporterade 1723 efter sin ankomst till Finland att en del invå-
nare p.g.a. sin beträngda situation sett sig tvungna att söka sin utkomst i 
Ryssland. Som en följd av hungeråren 1696 – 1697 hade redan före stora 
nordiska krigets början skett en liten utvandring till Ryssland av utblottade 
invånare i Finland.419 Douglas klagade emellertid nu över att det var svårt 
                                                 
412 FRA 7080 fol. 306, 393v, 401v. 
413 TsGAVF fond 233 op. 1, d. 80 fol. 23 – 24, M. M. Golitsyns brev 1714. 
414 Sjökort över Bottniska viken saknades ännu vid denna tid och arbetet på att utmärka 
farlederna hade avbrutits p.g.a. kriget (Halila 1985 s. 157). Vid ett tillfälle omnämns att 
man uttagit följande antal lotsar från olika orter i skärgården: från Nystad 2 st, Pargas 2 st, 
Tenala 3 st, Nagu 5 st, Kimito 1 st, Rimito 1 st och Nykyrka 2 st. (FRA 7080 fol. 308 – 
309v). Emedan lotsarna underlydde militären har de ej upptagits i bilagans förteckning över 
civila tjänstemän. Till namnet kända lotsar är t.ex. Johan Johansson och Johan Månsson 
från Korpo resp. Pargas (Lehto 1959 s. 154). 
415 Cajander 1931 s. 25 – 26, 42. Då ryssarna år 1721 härjade i de norrländska kusttrakterna 
hade en tillfångatagen rysk militär medgett att en del f.d. svenska officerare ´vilka hos dem 
[ryssarna] kallas tyskar men kunna tala svenska…´ medföljt på expeditionen (Dahlström 
1937 s. 61).  
416 Borodkin 1910 s. 224; Vilkuna 2005 s. 167. 
417 FRA 7080 fol. 52. 
418 FRA 7080 fol. 394v. 
419 Tavastehus infanteriregementes kommendör föreslog i januari 1698 att man skulle för-
hindra en fortsatt utvandring till Ryssland (Mäntylä 1988 s. 54, 39). 
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att förmå finländarna att resa trots att de lockades med pengar.420 Också till 
galärflottan behövdes hantverkare. De reparerade under vintrarna fartygen. 
Vid ett tillfälle år 1720 sattes i Helsingfors 250 snickare i arbete med galä-
rerna.421 Repslagare och smeder liksom hampspinnare och snickare uppbå-
dades av fogdarna och utförde sitt arbete mot lön. Tjänstgöringen för rep-
slagare och smeder var tung och därför var man ofta tvungen att avlösa 
dessa arbetare. Trots att man med jämna mellanrum utbytte smederna mot 
nya, knäckte arbetet mången. Rymningar från galärsmedjorna var därför 
vanliga.422 För galärflottans behov tillverkades även lärft i den linneväv-
nadsmanufaktur som vid denna tid uppkom i Borgå. Fogdarna i trakten 
beordrades under hot om stränga straff att dag och natt övervaka produk-
tionen vid väveriet. Detta för att den av den ryska krigsledningen uppgjor-
da tidtabellen skulle kunna hållas.423 
 Karlar som deltog i stockhyggen hade möjlighet att vid skatteuppbör-
den få räkna sig det utförda arbetet till godo.424 Man gjorde avverkningarna 
för att skaffa bränsle och för att sända byggnadsmaterial till S:t Petersburg 
och hamnar under byggnad i Reval, Baltischport och Kronstadt. Mindre 
mängder virke behövdes vid kasernbyggena och ”ryssehusen” i Åbo och 
Helsingfors.425 Det byggnadsmaterial, som utfördes från landet lastades på 
ryska fartyg i Helsingfors och vid Hangöudd.426 Stockhyggena kunde där-
för inte upptas alltför långt ifrån kusten. Ryssarna anvisade de platser där 
skog skulle fällas och för övervakningen av arbetet utsåg fogdarna någon 
betrodd person eller rysk arbetsledare. Borodkin uppger att också länsmän 

                                                 
420 TsGAVF A200 fol. 278 – 279v; SRA, Stierncrantz till Kungl. Maj:t 12.8.1723 (Löf-
berghs ingress 28.4.1723 till förteckningen gällande från Helsinge, Sibbo, Borgå, Pärnå, 
Mörskom och Tusby bortförda), landshövdingarnas skrivelser, FR 18. Också skattefrihet 
för hantverkarnas hemman användes som lockbete (Kuvaja 1993a s. 203 – 204). 
421 Dreijer 1970 s. 123. 
422 FRA 7080 fol. 21v – 21, 42, 51v, 109 – 110, 179, 207v, 212, 302, 310, 322, 
355, 358v, 362v,  430v, 434 – 435. Vid ett tillfälle mutade en rymling en soldat att 
avstå sin uniform som förklädnad. I november år 1719 planerade man i Åbo distrikt en 
verklig bottenskrapning på allt vad smeder hette. Tydligen blev resultatet icke tillfredsstäl-
lande, eftersom nya krav restes. Golitsyn som framförde fordringarna, presterade en för-
teckning på smeder, vilka tidigare tjänstgjort vid kronans smedjor. År 1720 led man fort-
sättningsvis en uppenbar brist på smeder och det klagades över att dem man lyckats upp-
bringa antingen var för unga och okunniga eller för gamla och orkeslösa (FRA 7080 fol. 
300, 318v, 324v, 362v, 374, 375v – 377). 
423 Laurinmäki 1957 s. 203.  
424 FRA 7080 fol. 7v. 
425 Kuvaja 2004 s. 58; Kuvaja 1999 s. 6. I Pargas förekom kalkbränning och därifrån togs 
även kalken till husbyggena i Åbo (FRA 7080 fol. 59 – 60v) Också i Tövsala, Borgå och 
Mäntsälä framställdes kalk. På de två förstnämnda orterna var även tegelslagerier i verk-
samhet och i dem arbetade bönder (Oja 1956 s. 28). 
426 FRA 7080 fol. 45v – 45. 
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fick ta till yxan. Timret forslades ned till uppsamlingsplatserna med slädar 
om vintern. Sommartid flottades stockarna längs åar och stränder. Vanli-
gen fälldes mera än 5 000 stockar åt gången och arbetsstyrkan kunde bestå 
av närmare 500 man. Arbetskarlarna fick order att medföra två yxor och 
mat för en månad. Arbetet kunde dock dröja längre, emedan en del av ar-
betsstyrkan vanligen flydde från det tunga arbetet på hyggesplatserna. 
Douglas brevbok upptar ett stort antal skrivelser i vilka befallningsmännen 
gavs direktiv om hur hyggena skulle gå till och bemannas. Det kunde hän-
da att befallningsmännen skickade alltför ungt folk till arbetsplatserna om 
det var svårt att få tag i fullvuxna. Gustaf Björklund, Johan Leisten och 
Lars Malmberg fick t.ex. veta att ”inga Poiikar” godtogs. Kontrasten till 
vad dylika försök att klara situationen kunde leda till under den ryska mili-
tärstyrelsens tid var stor. Då ryssarna år 1716 konstaterade att länsman 
Sigfrid Pijkman i en krävd arbetsstyrka smugit in några alltför unga pojkar 
straffades länsmannen med padogg.427  
 Ibland sattes soldater in som timmerhuggare. Då bönderna i Johan Leis-
tens fögderi inte fullgjorde de beting som ålagts dem fick de påhälsning av 
en budbärare från kosackmajor Kirill Anitjkov, av folket kallad ”Douglas 
biträdande landshövding”. Majoren hade överinseende över stockhyggena. 
Timmerhuggarna gjorde öppet motstånd och bar hand på den utsände, 
vilket gjorde att Douglas ingrep och for ut i häftiga hotelser mot den an-
svarige fogden. Vid ett annat tillfälle hotade generalguvernören att en in-
spektion med kvalitetskontroll av virket skulle ske. Om avverkningen inte 
gjorts enligt kraven skulle fogdarna ställas till svars.428 Länsman Hans 
Söderman, som utsetts till förman på en arbetsplats där man tillverkade 
plankor i Tenala år 1719, gick hårt fram med dem han ansåg att maskade 
och i Vasa distrikt gjorde lagmannen veterligt att sådana som hjälpte 
tvångsarbetarna att fly skulle avrättas utan förskoning. Om uttaget arbets-
folk inte infann sig i tid kunde t.ex. någon brofogde sändas efter de för-
sumliga.429 Alla dessa hot utgör exempel på målinriktad repression medan 
rymningarna från arbetsplatserna ytterligare gav prov på den politiska kul-
turens vardagsmotstånd.  
 Också inkvarteringarna av ryskt krigsfolk upplevdes av befolkningen 
som en tunga. Fördelningen av boställena kunde skötas av sockenskrivare 
under överinseende av länsmän.430 I ockupationens slutskede gavs staros-
terna i uppdrag att samla in tjärbrännare. Det visade sig vara en svår upp-

                                                 
427 Ylikangas 1996 s. 164. 
428 FRA 7080 fol. 251v, 251, 3, 7v, 78, 183v – 183, 194 – 195, 209, 216, 309, 327, 391.    
429 Vilkuna 2005 s. 208, 157, 221. 
430 Vappula 1999 s. 171. 
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gift efter de av ryssarna gjorda soldatutskrivningarna. I Esbo piskades sta-
rosterna då de gick bet på uppgiften.431    
 Den värsta formen av utskrivning som förekom gällde mänskoliv. Tsa-
ren gav i början av år 1720 Apraksin order att låta utskriva de s.k. man-
talsmännen från Finland. Tidpunkten för ordern var så till vida väl vald att 
vid det laget hade flere åldersgrupper redan växt upp i Finland under stora 
ofreden och blivit vapenföra.432 Mantalsmännen fick sitt namn av att en 
man togs från varje mantal för att sändas i krigstjänst till Ryssland. Varje 
mantal skulle därtill betala 10 rubel för de uppställdas utrustning och un-
derhåll. Dessutom skulle mantalen till de tvångsrekryterades obemedlade 
närmaste överlämna en tunna råg och en ko samt till hustrur och ensamma 
mödrar därtill 4 kappland åker och så mycket ängsmark, att den årliga 
avkastningen gav 4 lass hö. Avsikten var tydligen att när fattigdom rådde 
skulle tanken på den ersättning de anhöriga kunde få förmå en del karlar 
att anmäla sig som mantalsmän. I enstaka fall lyckades man också locka 
någon att frivilligt träda i militärtjänst som när ett mantal i Sundom lovade 
Mats Andersson från Tölby att som motprestation försörja hans hustru. 
Bönderna glömde emellertid sitt löfte och hustrun måste år 1729 slutligen 
instämma dem till tinget för att få ut sitt vederlag. I Karis påstods Matts 
Ersson ha gått i rysk militärtjänst för att undgå giftermål sedan han bekänt 
otillåtet lägersmål.433 På vissa håll idkade man samarbete över sockengrän-
serna för att klara av manskapsuttaget. Så lånade t.ex. invånarna i Kors-
holm pengar för ändamålet till jurvaborna och ibland ställdes karlar från 
andra socknar upp som soldater.434 Situationen påminde i viss mån om 
knekthandeln på 1600-talet.435 
  Ryssarna kunde inte få uttaget av krigsfolk i Finland att verka legitimt 
och man fick inte heller genom generalguvernörens hotelser eller tsarens 
plakat ihop det stipulerade antalet krigare.436 Det var civilförvaltningens 
lokala tjänstemän som drev samman den brokiga skaran av mantalsmän. 
Tjänstemännen såg sig tvungna att tillgripa både hot och repression. I Ika-
                                                 
431 Vilkuna 2005 s. 218. 
432 Jutikkala & Pirinen 1982 s. 80. 
433 Villstrand 1993 s. 311; Jern 1994 s. 34; Gardberg 1968 s. 402. 
434 Kuvaja 1999 s. 188; Alanen 1948 s. 177 – 178; Jutikkala & Pirinen 1982 s. 80; Kojonen 
1993 s. 455; Rinta-Tassi 1980 s. 277. 
435 Jfr Villstrand 2005 s. 96. 
436 Alanen 1948 s. 177 – 178; ht 25 – 28.9 i Pemar, Fra KO a 29 fol. 19v. Lagman Schmidt-
felt hade enl. Falander vid utskrivningen ett sällsynt tillfälle att komma över mutor. Han 
påstås ha utvalt de förmögnaste bönderna till mantalsmän och därefter låtit dem friköpa sig 
med ”… 10 a 30 Caroliner, eller någon silfbägare,…” (Falander 1791 nr. 25). Också på 
annat håll förmåddes fogdar att i stället för ”een frisk ung Karl af 18, 20 till 25. åhr gammal 
af hwart mantahl…” sända till militärinspektion någon minderårig, överårig, sjuk eller 
annars för militärtjänst olämplig man (Ht 25 – 28.9.1722 i Pemar, FRA KO a 29 fol. 19). 
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lis planerade länsmannen Anders Sahlberg att en söndag sommaren 1720 
ta ut de yngre män som infunnit sig till högmässan. Dessa hade emellertid 
anat oråd och under predikan gömt sig på kyrkans mellantak, vilket ledde 
till ett våldsamt tumult.437 Och i Hattula uttogs tydligen mantalsmännen 
nattetid eftersom ett visitationsprotokoll från den 2 april 1720 nämner att 
under visitationen  
 
 Aldeles få woro tillstädes, så elliest som för den Nya Soldatz Roteringen 

skull, som samma Natt anstältes och så grymt tillgick som in exodo Israeli-
tarum förmäles,…438 

 
I Nykarleby fick länsmannen av fogden Gustaf Nohrman veta att om inte 
männen i staden samlades till uppbåd skulle deras hus brännas och deras 
hustrur och barn föras fängslade till Åbo.439 Här har man åter ett exempel 
på repressivt hot. I Ingå igen behövdes fyra man att bortföra en motsträvig 
mantalskarl och i vissa trakter fördes rekryterna bundna till sina bestäm-
melseorter.440  
 På många håll i guvernementet flydde man till skogs på grund av man-
skapsuttagen. Detta var ett ofta använt sätt att undgå militärtjänst också vid 
de svenska knekt- och rekrytuttagen. Vid fälttåget mot Danmark 1644 hade 
nästan lika många flytt från de svenska leden som fallit i strid. Företeelsen 
utgjorde ett stort problem för den svenska centralmakten. Också under 
stora nordiska kriget skedde massflykt speciellt bland uppbådsmännen i 
Finland.441 Likaså förekom fanflykt vid de ryska förbanden. Den engelska 
ambassadören i Ryssland påstod att år 1707 skulle enbart från ett enda 
dragonregemente ha flytt 700 man.442 Douglas försökte då han ställdes 
inför samma passiva motstånd vid ett par tillfällen övertyga allmogen om 
tsarens mildhet och storsinthet.443 Enligt vissa källor påstod man också att 
mantalsmännen skulle stanna i landet som skydd för befolkningen för att 
göra rekryteringen mera legitim. Bortsett från den i och för sig intressanta 
lögnaktigheten i övertalningsförsökens substansinnehåll ser man här gene-
ralguvernören involverad i något som påminner om en förhandlingssitua-
tion med allmogen. Det förefaller som om den vid tillfället själv under 
övervakning ställde Douglas skulle ha befunnit sig i ett ytterst pressat läge. 
Vid inget annat tillfälle under den ryska civilförvaltningens tid i Finland 

                                                 
437 Vappula 1999 s. 171. 
438 Lempiäinen 1973 s. 35. 
439 Lindeqvist 1919 s. 549. 
440 Brenner 1936 s. 214; Kuujo 1983 s. 13. 
441 Villstrand 1992 s. 245 – 282; Österberg 1993 s. 134; Kujala 1996 s. 270, 283 – 285. 
442 Keep 1985 s. 114. 
443 FRA 7080 fol. 415 – 416v, 417v – 417. 
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var motsättningarna så starka mellan överhet och befolkning. Nervositeten 
kom också till synes i det språkbruk Douglas använde i kontakten med 
fogden Leisten, vars liv sades stå på spel om inte kraven på mantalsmän 
uppfylldes till punkt och pricka.444 M. M. Borodkin låter förstå att det var 
Douglas som kom på idén att offentliggöra att mantalsmännen endast skul-
le tjänstgöra på Åbo slott. Senare kunde deras destination utan svårighet 
ändras. Enligt Borodkin var Apraksin en motståndare till dessa planer, men 
gav efter.445 
 De beräkningar Voitto Ahonen gjort och som Christer Kuvaja omräknat 
visar att det ingick c. 1 900 man i den trupp, som pingsttiden 1720 sades ha 
blivit förd från Finland mot den persiska gränsen.446 Själv uppger Douglas 
att han fått ihop 2 171 man vilket alltså skulle ha närmat sig målsättningen 
2 242, dvs. en soldat från varje mantal. Kuvaja förmodar dock att antalet 
decimerades genom desertering och utmönstringar och Aulis J. Alanen 
anför att många mutade sig fria.447 Endast c. 500 av mantalsmännen åter-
vände efter fredsslutet till sina hemtrakter.448  
 De arbetsprestationer som utkrävdes under civilförvaltningens tid över-
vakades, som vi sett, både av fogdar och ryska militärer medan det ankom 
på tjänstemännen att ensamma svara för uppbringandet av arbetsfolket.449 
Därigenom kom det yttersta ansvaret att vila på civilförvaltningen, ett både 
praktiskt och eventuellt något legitimerande förhållande.   
 
 
4.3 Tjänstemännens utsatta position och deras legiti-

ma eller repressiva handlande vid beskattningen 
 
Civilförvaltningen i Åbo generalguvernement kontrollerades på olika sätt 
från S:t Petersburg. Utom de meddelanden generalguvernören kontinuer-
ligt sände från sitt kansli till sin förman generalamiral Apraksin och de 
memorial som överlämnades, krävde den kejserliga senaten i december 
1717 och i september 1718 utförliga rapporter om tillståndet i landet.450 
Man kan alltså utgå ifrån att de högre ryska myndigheterna kände till hur 
                                                 
444 Vilkuna 2005 s. 121. 
445 Borodkin 1910 s. 237 – 238. 
446 Kuvaja 2004 s. 59 – 60; Ahonen 1988 s. 22 – 23; Gardberg 1968 s. 402. 
447 Kuvaja 2004 s. 60; Alanen 1948 s. 164. Se även t.ex. Suvanto 1954 s. 153. 
448 Kuvaja 2004 s. 57, 60. I anslutning till mantalsmännen uttogs också för deras utrustning 
och förplägnad en betydande penningskatt på 10 rubel per mantal.    
449 Se t.ex. FRA 7080 fol. 51v, 374, 367, 434 – 435v. 
450 Memorialen: TsGAVF A150  fol. 62 – 63,  79 – 83,  TsGAVF  A180  fol. 198 – 199v,  
286 – 287, 289 – 301, rapporteringen till senaten: TsGAVF A150 fol. 72 – 75, TsGAVF 
A168 fol. 147 – 148. 
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svår befolkningens situation var i Finland. Deras grepp om förvaltningen i 
Finland skärptes dock betydligt efterhand. Intresset för Finland bestod 
snarast i att utröna vilka möjligheter det fanns till ytterligare resursuttag.  
 
a. Guvernementsledningen och lagmännen 
Den 1 juli 1719 inledde rikskammarkollegiet sin verksamhet och därmed 
sattes civilförvaltningens ledning, dvs. generalguvernören och guverne-
mentskansliet, under sträng övervakning. En framträdande ställning inom 
detta ämbetsverk fick rätt snart Åbokansliets tidigare nämnda f.d. kamrer 
Johan Schmidt, som kallats till S:t Petersburg. Schmidt förordade att 
Douglas förvaltningsområde skulle tudelas, antagligen för att öka möjlig-
heterna till övervakning och inskränka generalguvernörens makt. Förslaget 
förkastades dock inom kollegiet. 
 Schmidt undertecknade sommaren 1718 ett ”actum” i vilket han bl.a. 
anklagade sin förman generalguvernören för att ha tillgripit medel ur gu-
vernementskassan utan att ha lämnat kvitton.451 De återkommande an-
märkningarna mot förvaltningen i Finland som orkestrerades av Schmidt 
rörde främst räkenskaperna och speciellt underlåtenhet ifråga om indriv-
ning.452 Också de minsta fel påtalades. Så skedde t.ex. när man kontrolle-
rade om det pris generalguvernementet betalat för upphandlade persedlar 
varit det lägsta möjliga453 eller när man krävde att inlagorna skulle skrivas 
på ”charta sigillata”, dvs. skattestämplat officiellt papper.454 Vidare grans-
kade rikskammarkollegiet t.ex. hur inkomsterna från uthyrda byggnader 
använts och med stöd av vilka ukaser så skett. Kollegiet försökte också 
retroaktivt utkräva skatter från sådana mantal som bestod av ödeblivna och 
oförmögna hemman och vilka skatter hade avkortats. Det visade sig dock 
vara omöjligt.455 Till följd av den tilltagande övervakningen av civilför-
valtningen effektiverades också och framför allt skatteindrivningen. Å 
andra sidan ledde detta i sin tur till en strängare kontroll av lokalförvalt-
ningens metoder i Finland, vilket i förening med den återkoppling suppli-
ker och rapporter gav var ägnad att i någon mån öka befolkningens trygg-
het.  
 Då generalguvernören höll på att granska Berndt Johan von Tiesenhau-
sens manipulationer, måste han avbryta undersökningarna för att själv i 
december 1719 ställas till svars i S:t Petersburg. Douglas lät dock förstå att 
                                                 
451 TsGAVF A168 (Schmidts actum 3.6.1718) fol. 204. 
452 FRA 7069 fol. 1 – 23. 
453 v.Koskull 1952a s. 218 – 219.  
454 TsGAVF A180 fol. 292v. Även i Viborgs kommendantskap gällde samma krav på 
officiella handlingar (Ranta 1987 s. 231). Bristen på charta sigillata utgjorde också ett 
problem under ockupationen 1808 (Osmonsalo 1947 s. 441). 
455 Kuvaja 1999 s. 207; Borodkin 1910 s. 201. 
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det var Tiesenhausen, som bar ansvaret för att medel fattades.456 General-
guvernören angrep också sin förra kamrer Schmidt för att denne under sin 
tid i Åbo skulle ha försnillat både rågtunnor och pengar.457 Hur det än för-
höll sig med Schmidts egen ärlighet så måste han i S:t Petersburg dock i 
sin tjänst vid kammarkollegiet följa stränga regler, vilket kanske bidrog till 
att göra honom i sin tur ännu mera nitisk i sitt förhållande till generalgu-
vernörens tjänsteutövning.458 Att Douglas fick behålla sin tjänst, trots an-
klagelserna mot honom kan ha berott på att det brott han misstänkts för 
ändå var litet i jämförelse med vad hans förmän och andra ryska herrar 
tillät sig. Dessutom hade Douglas visat sig vara effektiv när det gällde att 
indriva skatter, ett faktum som vägde tungt till hans fördel.459 Men samti-
digt bör konstateras att Douglas gjorde upprepade försök att lindra befolk-
ningens situation. Han föreslog för Apraksin lägre skatter, jämnare fördel-
ning av skattebördan (mantalsrevisionen, betalning av furaget i havre i 
stället för i det värdefullare sädesslaget råg), betalning av skatter i pengar i 
stället för spannmål i vissa fall och genom att i det längsta själv dra sig för 
repression. Härav framgår att generalguvernören trots allt uppfattade sina 
dubbla lojaliteter.  
 Ibland skapade det som enskilda tjänstemän lade undan för sin egen del 
brister i guvernementets kassa, vilket i sin tur gick ut över befolkningen. I 
fråga om Vasalagmannen Tiesenhausens skatterestantier uppmanade riks-
kammarkollegiet vid flera tillfällen generalguvernören att kräva in medlen. 
Det hade nämligen visat sig att fogdar och uppbördsmän fullgjort sina 
uppgifter i sammanhanget. Douglas föreslog därför för kollegiet att restan-
tierna skulle utsökas genom exekution från Tiesenhausens egendomar i 
Estland, varigenom man skulle undvika att än en gång av civilbefolkning-
en behöva inkräva det som fattades. Kanhända lagmannens tjänstledighet 
från början av september 1719 till utgången av april följande år, en tid 
under vilken han i egna affärer beviljades rätt att vistas i Estland, skall ses i 
samband med förslaget. Några direkta bevis på att Tiesenhausen var skyl-
dig till försnillning fick man emellertid aldrig fram. Själv skyllde lagman-
nen på sin bokhållare sekreteraren Torsten Burgman. Att Tiesenhausen 

                                                 
456 Klingenberg 1962 s. 138 – 139. 
457 Kuvaja 1993a s. 125. Jfr även befolkningens uppgift om Schmidts spannmålsaffär med 
Johan Leisten.  
458 Tsar Peter hade vid utarbetandet av instruktionen för kammarkollegiet gjort tillägget att 
en tjänsteman som åsamkat staten ekonomisk skada skulle svara för återbetalningen genom 
pant eller med sin personliga egendom. Om detta visade sig omöjligt för tjänstemannen och 
hans borgesman skulle de dömas till galärerna på livstid (Peterson 1979 s. 117). 
459 Lindeqvist 1886 s. 84.       
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inte avhölls från sin tjänst berodde på svårigheterna att finna en lämplig 
efterträdare.460           
 När det gällde lagman Martin Brummer måste Douglas redan somma-
ren 1718 anmärka på skatteindrivningen i Helsingfors och Björneborgs 
distrikt. Flera av lagmannens uppbördsmän kallades också till Åbo för att 
visa upp sina räkenskaper. 461 Brummer avsattes hösten 1718, men ännu 
efter det utkrävde han skjutsar utan tillstånd. I juli 1719 gav generalguver-
nören order om att livländaren skulle arresteras. Brummer beordrades där-
efter att ersätta bristerna i kassan, vilket han dock inte förmådde, varför 
summan utmättes ur hans lösegendom.462 Brummers lagmansdöme delades 
efter detta i två distrikt och lagmannen i Helsingfors K. G. Lillienfeld åt-
njöt till en början generalguvernörens förtroende till den grad att han ut-
sågs till vikarie för Douglas under slutet av ofreden vid dennes vistelse i 
S:t Petersburg. Under den tiden råkade Lillienfeld i en tråkig ställning mel-
lan sina förmän och blev i likhet med Douglas föremål för rikskammarkol-
legiets närgångna intresse.463  
 Då O. J. von Tiesenhausen lämnade sin tjänst utsågs K. J. Schmidtfelt 
till hans efterträdare även om Douglas hyste vissa betänkligheter inför 
utnämningen. Douglas dubier framgår av att generalguvernören inför 
Apraksin beklagade att ingen annan funnits att tillgå.464 Med bistånd av sin 
sekreterare Alfthan tog Schmidtfelt itu med att ekonomiskt utsuga sitt 
lagmansdöme och öka sin egen förmögenhet. Klagomål började snart 
strömma in.465 Douglas som först tagit Schmidtfelt i försvar, rådfrågade 
Apraksin, uppgjorde en lista på lagmannens övergrepp och gav Schmidt-
felt en varning för att slutligen år 1720 avsätta honom.466 Även Golitsyn 
hade yrkat på att den opålitlige Schmidtfelt borde bytas ut bl.a. för att 
svenska partisaner drog omkring i hans distrikt.467 Då Schmidtfelt avsattes 
upphörde den värsta repressionen i Österbotten. I en specifikation från 
Vasa daterad den 4 oktober 1721, en dryg månad efter fredsslutet, nämns 
att Schmidtfelt till kassören före sin avresa från orten ännu inlämnat en del 
kvittenser.468 Tre dagar efter detta omnämnande var emellertid Schmidtfelt 

                                                 
460 Kuvaja 1999 s. 192 – 193. 
461 FRA 7080 fol. 98 – 99v; 102. 
462 Kuvaja 1999 s. 191 – 192. Kuvaja har påpekat att Brummer inte erhöll lön efter juli 
1718 (Kuvaja 1993a s. 120). 
463 FRA 7080 fol. 479 – 481; TsGAVF A200 fol. 320*. 
464 Kuvaja 1999 s. 191. 
465 t.ex. FRA 7080 fol. 282v – 282. 
466 Alanen 1948 s. 161.     
467 Borodkin 1910 s. 215. 
468 FRA 7078 fol. 196.  
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död. Han hade tagit konsekvenserna av sitt handlande och berövat sig li-
vet.469  
 Som jämförelse kan nämnas att Schmidtfelts efterträdare W. A. Stack-
elberg uppskattades av österbottningarna i så hög grad att prästerskapet år 
1721 anhöll om att få behålla sin lagman. Den svenska riksstyrelsen ansåg 
sig dock inte kunna gå med på detta.470 Stackelberg gjorde under sin tid i 
Vasa allvarliga försök att införa en fast förvaltning i sitt län. Själv kallades 
han vid ett tillfälle till Åbo för att meddela, vilka mantal han ansåg vara 
oförmögna att betala skatt.471 Att det just var Stackelberg som fick kallel-
sen hade stor betydelse för hela förrättningens legitimitet. 
 Tillsammans med sin förman generalguvernören hade Stackelberg i 
Vasa utfärdat en proklamation till Österbottens bönder i vilken utlovades 
trygghet till liv och egendom för dem som återvände till sina boplatser och 
i likhet med andra invånare i landet betalade skatt och andra pålagor.472 
Tidpunkten för utfärdandet av universalen tyder på att den kan ha haft 
samband med den massflykt som uppstod då mantalsmännen togs ut. I så 
fall var bakgrunden mera av repressiv än legitimerande art. Däremot hade 
en proklamation som utfärdades i Österbotten vid civilförvaltningens bör-
jan ett tydligt legitimerande syfte. I den hette det nämligen bl.a. 
 
 Skulle och några finnas der å orthen af Präster eller andre Inwånare, hwilka 

hafwa något att klaga eller deras nöd hade att förebringa, så skola dhe 
samma obehindrade fritt passera, på ohrten beordrade blifwa, i detta Stor-
furstendömet kunde rätt wederfaras…473  

   
b. De lokala tjänstemännen 
Skattemedlen bokfördes och redovisades av guvernementets kansli till de 
högre myndigheterna i S:t Petersburg. Till systemet hörde också att upp-
bördsmännen fick kvittenser på de leveranser som gjordes och att kvitten-
serna varje månad skulle uppvisas för lagmännen. Om någon underlät att 
föra bok gjordes det utredningar.474 I november 1718 avfattades på guver-
nementets kansli ett memorial i vilket namngavs de befallningsmän som 
gjort fel i bokföringen och preciserades vilka fel som begåtts.475 Lagman-
nen B. J. Tiesenhausen påpekade för sin befallningsman Samuel Wilchman 
i augusti 1717 att ifall han 

                                                 
469 Lewenhaupt 1920 s. 601.   
470 Koskinen 1865 s. 386 – 387; Jern 1977 s. 99.  
471 FRA 7080 fol. 30.    
472 Luukko 1967 s. 758; Halila 1984 s. 170.     
473 v.Koskull 1953 s. 29. 
474 Kuvaja 1999 s. 216 – 247. 
475 FRA 7080 fol. 143v – 145. 
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 …dett ringaste fördolt, skall I ansees för Hans Stoor Zariske Maijtz otrogna 

tienare och därföre swårt straffas,…476  
 
I ett tillägg konstaterade lagmannen att uppbördsmännen uppgjort oriktiga 
längder för de fyra senaste åren och 
 

 …åligger Eder under dett ombetrodda lehnet, tillhålla dem hwar för sig, att 
igenom natt och dag uprätta richtiga längder, på dett I desto bättre Liqvida-
tion fortfara kunde, och i sluut bringas,…     

 
Årligen inkallades alla fogdar i Åbo distrikt för att på våren gemensamt 
avsluta räkenskaperna.477 Också uppbördsmännen i de andra distrikten var 
redovisningsskyldiga inför generalguvernementets kansli.478 Fogdarna blev 
därigenom tvungna att bevisa sin oförvitlighet, vilket inte var lätt om upp-
börden försenats och restantier uppkommit.  
 Max Weber framhåller som en viktig punkt i sin förteckning gällande 
legal auktoritetsutövning att en tjänsteman bör underkastas strikt och sys-
tematisk disciplin och kontroll vid utövandet av sin verksamhet.479 Doug-
las gav också befallningsmännen direktiv om månatlig inrapportering till 
guvernementets kansli om hur givna order verkställdes i fögderierna. Un-
der de sista åren av det ryska styret kunde en kontrollör sändas ut.480 Själv 
förefaller generalguvernören att ha varit rätt stationär. I källorna saknas 
tecken på att Douglas skulle ha förrättat t.ex. inspektionsresor eller gjort 
färder i landet över huvudtaget. 
   När det gällde furageleverenserna vände sig vanligen cheferna för de 
olika regementena till armékommendanten Golitsyn, som anvisade dem 
skatteområden och därefter till generalguvernören, som skrev ut assigna-
tioner på den önskade kvantiteten foder. Slutligen drev befallningsmännen 
eller officerarna själva in furaget från mantalen.481 Ofta skrevs kvittenserna 
ut på ryska, ett språk bönderna inte förstod.  Få bönder var därtill ens läs-
kunniga.482 Kvittenserna bestod, när de gavs, av lösa lappar men skrevs in i 
speciella inbundna och normerade kvittensböcker som fallet var i Sveri-
ge.483 Fogdarnas uppbördsböcker skulle där uppgöras enligt landshöv-
                                                 
476 Acta historica 1697 – 1721 B. J. Tiesenhausens brev till Samuel Wilchman 10.8.1717.  
477 FRA 7080 fol. 49 – 50v, 112 – 113v, 150 – 151, 241 – 242; se även FRA 7061, FRA 
7064, FRA 7065, FRA 7070, FRA 7071, FRA 7076 och FRA 7077. 
478 FRA 7080 fol. 98, 182. 
479 Weber 1983 s. 149 – 150. 
480 FRA 7080 fol. 11, 399v, 422. 
481 Se t.ex. FRA 7080 fol. 3 – 4. 
482 FRA 7078 passim. 
483 Se t.ex. FRA 7068 fol. 962 – 964. 
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dingsinstruktionen (punkt 26) medan böndernas kvittensböcker skulle följa 
1668 års uppbördsplakat (punkt 3).484 Vid ett tillfälle hände det emellertid 
under stora ofreden att då fogden Zachris Björklund i Borgåtrakten begär-
de kvitto på leveranserna av de ryska trupperna hotades han repressivt med 
prygel.485 Man strävade efter att uppbära skatten så snart skörden kommit 
igång på hösten för att undvika att bönderna skulle gömma undan en del av 
sitt spannmål. Då bönderna levererade furaget för arméns hästar hände det 
ibland att kvitteringen blev oriktig om den alltså överhuvudtaget skedde, 
ett föga legitimerande förfarande från den ryska militärens sida.486  
 För att ha spannmål i beredskap användes magasin i Åbo, Helsingfors, 
Tavastehus och Vasa, men pengarna samlades i generalguvernementets 
kanslikassa. Ofta gavs nämligen furaget i penningar.487 Officerarna mottog 
ibland kontanter hellre än skatten in natura och kunde t.ex. själva be om att 
få den i sådan form. Det var inte alltid naturaprodukterna passade in på 
militärens behov. Det hände att allmogen försökte dra sig undan furageskat-
ten eller att uppbördsmännen försenade leveranserna.488 Officerarna besvä-
rade sig i sådana fall hos Golitsyn, som vidarebefordrade klagomålen till 
Douglas. Generalguvernören beordrade då med stränghet sina befallnings-
män att uppbära skatten, vilket vanligen gav önskat resultat.489 Men tydli-
gen var tonen ändå inte alla gånger tillräckligt skarp eftersom det också 
inträffade att man från en del regementen måste göra upprepade påstötar, 
innan man fick fodret.490 Den nyss nämnda fogden Zachris Björklund som 
inte följt uppmaningarna att påskynda leveranserna satt emellertid på grund 
därav fängslad i olika repriser.491 Sommartid hänvisade Douglas för att sko-
na bönderna ibland militärerna till ödehemmanen där de själva fick bärga 
sitt hö.492 
 Lägre tjänstemän som slarvade med bokföringen togs under behand-
ling. Inställde sig den försumlige inte självmant i Åbo, sände generalgu-
vernören några dragoner för att avhämta honom. Douglas avgjorde själv 
straffen för dem som inom civilförvaltningen begick tjänstefel. Den som 
försummade att leverera furage till den ryska militären tilldelades böter 

                                                 
484 Enghoff 1889 s. 12; Styffe 1852 s. 452. 
485 Vilkuna 2005 s. 201; Mäntylä 1994 s. 215. 
486 Kuvaja 1999 s. 245 – 247. På Per Brahes tid hade landshövdingarna 1650 uppmanats 
tillse att uppbörden årligen skedde vid fyra olika tillfällen mellan Larsmässan i augusti och 
följande års midsommar (Haikari 2009 s. 50). 
487 Alanen 1948 s. 173. 
488 FRA 7080 fol. 321, 11 – 12; se även Haikari 2009 s. 14. 
489 FRA 7080 fol. 24 – 24v, 218v – 218, 222 – 223v etc. 
490 FRA 7080 fol. 167, 170. 
491 Vilkuna 2005 s. 201. 
492 Se t.ex. FRA 7080 fol. 45 – 46v, 55, 57. 
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som kunde variera mellan en halv och två rubel.493 Fattades något av skat-
temedlen, måste befallningsmännen inkomma med förklaringar. Det kunde 
hända att en del av medlen inte hunnit levereras före bokslutet, varför bris-
terna inte alltid behövde betyda att skatt försnillats. Betydligt värre var 
situationen om restantier kvarstod ännu efter ett år eller längre tid, såsom 
fallet var i Douglas eget distrikt enligt generalguvernörens brev i januari 
1719. Då hotades både fogdarna själva och deras egendom, dock inte invå-
narna i fögderierna.494  
 När det gällde överhetens inställning till de lokala tjänstemännen kan 
som jämförelse nämnas att fogdarna i stormaktstidens Sverige betraktades 
med ständig misstro av sina överordnade. Uppfattningen där var att de 
enskilda ämbetsmännen mera drevs av egenintresse och vinningslystnad än 
av trohet och pliktkänsla. Administrationen ansågs därtill vara långt bero-
ende av tjänstemännens lynnen. Våldsamhet och strävan efter egen vinning 
var strängt taget viktiga egenskaper för en framgångsrik fogde.495 En viss 
förståelse från överhetens sida för fogdens beträngda situation lyser också 
ibland fram. Samtidigt som fogden Johan Matsson Humalainen avskedades 
p.g.a. sitt misslyckande att indriva skatterna utfärdade landshövdingen åt 
honom ett intyg över hans egen oförmåga att betala mellanskillnaden. Där-
emot inkrävdes av bönderna skatten till fulla beloppet.496  
 En orsak till de ofta förekommande bytena av uppbördsmän i Åbo ge-
neralguvernement var fogdars och framför allt länsmäns opålitlighet. Att 
olämpliga tjänstemän avsattes under stora ofreden gjorde dock förvalt-
ningen mera acceptabel i ortsbefolkningens ögon. 
 Fogdarnas hjälpredor, länsmännen, hade vanligen att handgripligen 
uppfylla sina förmäns direktiv, en omständighet de inte heller lät bli att 
påpeka då de efter ofreden ställdes till svars för sina åtgärder. Länsmannen 
Petter Frisberg i Lembois (Lempäälä), som redan under ockupationstiden 
avsattes från sin tjänst, gjorde försök att vid flera tillfällen då han anklaga-
des klara sig ur knipan genom att skylla på sin vid det laget avlidna fogde 
Samuel Chytrén. Vissa länsmän försökte vältra skuldbördan över på sta-
rosterna medan brofogdarna igen försvarade sig med att de varit tvungna 
att lyda både skatteofficerare och länsmän.  
 Gick en uppbördsman inte i land med att indriva det föreskrivna skatte-
beloppet kunde han avsättas. Detta hände t.ex. Mathias Forstén i Åbo di-
strikt som ännu inte sommaren 1718 fått ihop 1717 års kontribution. Fog-
den Gustaf Godhe lyckades i Satakunda få en som uppbördsman fungeran-

                                                 
493 FRA 7080 fol. 31v – 32v, 37v – 38, 324. 
494 Se t.ex. FRA 7080 fol. 202, 105v, 281v, 417v. 
495 Jonsson 2003 s. 121 – 122; Hallenberg 2001 s. 60; Haikari 2009 s. 233. 
496 Haikari 2009 s. 68. 
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de f.d. soldat avsatt p.g.a. dennes superi och försummelser. Alla skattein-
drivare klarade inte av att göra upp räkenskaper. Denna förmåga var trots 
allt en förutsättning för en rättvis skatteuppbörd. Länsman Axel Hansson i 
Tenala måste för att klara uppgiften hålla sig med egna personliga skriva-
re. I Pyhämaa måste pastor Gabriel Melander sköta indrivningen beroende 
på uppbördsmannen Johan Johanssons slarv på grund av att denne inte var 
skrivkunnig. Prästmännen i Lemo, Masku och Reso uppmanades också att 
ta restantieförteckningarna av fogden Olof Warell för att med fiskalerna 
uppbära det som fattades.497   
 Ibland slog sig uppbördsmännen samman, t.o.m. utöver fögderigränser-
na. Om skatteindrivarna uppträdde i större skaror var faran för repression 
överhängande och det gick lättare att få bönderna att böja sig för kraven. 
När indrivarna samarbetade kunde de därtill fördela ansvaret om alltför 
stora skattebelopp indrevs.498 Som exempel på hur maktlystna uppbörds-
män kunde bli har tidigare nämnts Anders Sahlbergs hybrisuttalanden inför 
tavastkyroborna.499 Länsmannen Anders Nilsson i Lojo hade knappast 
heller rent mjöl i påsen då han vid fredsslutet föredrog att tillsammans med 
ryssarna försvinna ur landet.500 Också länsmannen Nils Salovius tog till 
harvärjan och seglade 1723 till Reval.501 Repressions drängar flydde då 
freden ingicks.  
 Avlöningssystemet hade lett till ett moraliskt problem för de lägre 
tjänstemännen då för dem svart blev vitt och vitt blev svart, en moralisk 
inversion. Brutala indrivningsmetoder förvandlades i fogdens ögon till 
effektiv tjänsteutövning medan bondens försök att försvara sin skörd och 
sin egendom sågs som uppstudsighet. Detta förhållande försvårade legiti-
mitetssträvandena. För att klara situationen då meddelanden om någon ny 
pålaga nådde befallningsmännen skapade dessa ibland sinsemellan ett 
slags nätverk. I Vasa distrikt samlades fogdar och länsmän till gemensam-
ma rådplägningar.502 Här framkommer den paradoxala situation ämbets-
männen befann sig i. Å ena sidan utsattes de för repressivt hot uppifrån i 
hierarkin, å andra sidan ägde de ett lokalt informationsförsprång av bety-
delse för överheten.  
 Starosternas ställning var föga avundsvärd och hade egentligen krävt 
läskunnighet, vilken starosterna i allmänhet inte ägde. Ofta anklagades de 
                                                 
497 Lindeqvist 1919 s. 514.  
498 Vilkuna 2005 s. 198 – 199, 203 – 204, 387, 389, 393 – 394. T.ex. bestod en dylik grupp 
i Tavastkyro av fogden Carl Hacks, länsmannen Anders Sahlberg och skrivaren Erik Grön-
lund (Vilkuna 2005 s. 205).  
499 Nallinmaa-Luoto 1983 s. 654 – 655. 
500 Ylikangas & Siiriäinen 1973 s. 369. 
501 Vilkuna 2005 s. 390. 
502 Alanen 1948 s. 159, 161. 
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också av andra bönder för att pressa ut för mycket skatt och de kunde mö-
tas av stor misstro. De utsattes samtidigt för tryck från överheten som 
ställde hårda krav.503 I allmänhet var starosternas försyndelser mindre än 
deras förmäns, men det fanns också bland utridarna sådana som fick utlopp 
för sin aggressivitet i tjänsteutövningen. Så var fallet med Hans Mårtens-
son i Esbo som inte drog sig för att slå in dörrarna hos dem som reagerade 
för långsamt på hans order.504 
 Också i städerna uppkom problem. I januari 1721 upptäckte kammar-
kollegiet att det inte fanns någon annan verifiering på städernas taxering än 
den order som generalguvernören utfärdat till borgmästare och råd. Detta 
ledde till att Douglas måste anmoda kassören i Åbo att låta uppteckna vad 
varje borgare i guvernementet betalat i skatt.505 Om kassören gjorde så 
framgår inte av källmaterialet. Eftersom borgmästarna i sista hand var 
ansvariga för att skatten i städerna blev betald kunde också de ibland gå 
våldsamt fram. Borgmästare Vallius i Nådendal bröt sig med en rådman in 
hos borgaren Henrik Vaski, vilken underlåtit att till fullo erlägga sin kon-
tributionsandel. Då de två indrivarna misslyckades med att släpa iväg med 
Vaski själv, bortförde de i stället hans två söner som kastades i rådhusets 
källare. För att inte pojkarna skulle falla i ryssarnas händer måste Vaski 
betala 30 daler. Tydligen hade man i Nådendal som på många andra håll 
svårigheter att få ihop det årliga skattebeloppet, eftersom man tvingade de 
förmögnare borgarna att betala förskott.506 Studenten Erik Fridén, som år 
1713 blivit borgmästare i Raumo tilläts år 1717 avgå från denna tjänst på 
grund av att han inte längre orkade med indrivaruppdraget. Inte heller hans 
efterträdare Mikael Tibiander stod ut med det längre än ett år.507 Dessa 
exempel visar att trycket ovanifrån var stort också på städernas befatt-
ningshavare. En modererande faktor och buffert mellan överhet och folk 
som mot slutet av 1600-talet inom det svenska riket fått ökad betydelse var 
nämndemännen. De trädde ofta till som medlare då restantier uppstått och 
deras ställning inom rättsvården gav dem en viss prestige samtidigt som de 
steg fram ur folkets djupa led.508 Några tecken på motsvarande praxis un-
der stora ofreden har jag inte funnit. 
 Ibland sändes en fiskal för att undersöka de indrivningsmetoder som 
kommit till användning på vissa håll. Han företog sin färd på basis av kla-
gomål från befolkningens sida.509 Så skedde t.ex. då lagman B. J. Tiesen-
                                                 
503 FRA 7080 passim. 
504 Hagar Nikander 1985 s. 15; Vilkuna 2005 s. 408 – 410. 
505 FRA 7080 fol. 462 – 463v. 
506 Jäntere 1959 s. 138, 141. 
507 Vilkuna 2005 s. 201. 
508 Haikari 2009 s. 135 – 138.  
509 FRA 7080 fol. 399v. 
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hausen år 1717 skickade en fogde för att undersöka vad som passerat då 
uppbördsmannen Jacob Salmenius året innan på uppdrag av kyrkoherden 
Arvid Paulinus enligt allmogen inkrävt överstora kronotionden i Itis och 
Nastola.510 Andra indikationer på dessa kontrollörsuppgifter finns också. 
Efter det att häradsskrivaren Samuel Wilchman avlidit kallade Douglas i 
augusti 1720 Johan Herkepaeus till sig i Pojo då han fått veta att denne av 
lagmannen utnämnts till innehavare av en ”Controleurs Beställning”.511 
Det framgår också av kallelsen att Herkepaeus skulle avsluta de räkenska-
per som blivit på hälft efter företrädaren. Wilchman hade igen av Tiesen-
hausen kallats ”kommissarie”,512 ett tecken på uppgifter som krävde kring-
resande. I det svenska förvaltningssystemet fungerade 2 – 3 mantalskom-
missarier per län med uppgift att upprätta mantalslängder. Beteckningen 
kommissarie för dessutom lätt tankarna till de karolinska kommissionerna. 
I den mån man verkligen i Finland under stora ofreden kunde tala om 
kommissarier med klara uppdrag att granska och hjälpa de lokala tjänste-
männen, utgör de emellertid endast små steg i samma riktning som vid det 
omfattande svenska systemets kommissioner. De svenska, ofta tillfälliga, 
kommissionernas uppdrag bestod i omfattande verksamhet som utom kon-
troll inkluderade också beskydd, rådgivning, rannsakning och kommunika-
tion. De svenska kommissarierna och kommissionerna förmedlade till 
överheten budskap om tjänstemäns maktmissbruk. Alla former av åter-
koppling ökade förvaltningens legitimitet.513  
 Hänvändelser till överheten blev emellertid under stora ofredens civil-
förvaltning vanligare än vad de varit under militärstyrelsen. Invånarna på 
Korpo använde sig t.ex. av denna metod då de misstänkte att kvartermästa-
ren Greniv använde falska vikter. I detta fall företogs dock ingen under-
sökning, utan generalguvernören nöjde sig med att rikta en allvarlig för-
maning till kvartermästaren.514 Inte bara bönder utan också uppbördsmän 
anmärkte på arméns mått. Så klagade t.ex. fogden Samuel Chytrén hos 
Douglas över att militären använde ”ovanl. Kappa och Wågh”.515 Också i 
fredstid hade uppbördsmän använt sig av olika knep för att kunna lura till 
sig en del av den säd som avsatts för skattebetalning. År 1652 befanns t.ex. 
förläningsfogden Påwal Callia ha använt 1 – 1½ kappe för små spannmåls-
tunnor varigenom han lyckats årligen lägga undan 20 tunnor för egen del. 
                                                 
510 Vilkuna 2005 s. 265. 
511 FRA 7080 fol. 422. 
512 FRA Acta historica B. J. Tiesenhausen till Samuel Wilchman 23.7.1717; se även Asker 
2004 s. 361. Som tidigare nämnts (avsnitt 3.3d) användes i östra Finland vid denna tid 
allmänt tjänstebeteckningen kommissarie. 
513 Lennersand 1999 s. 45; Villstrand 2005 s. 97. 
514 FRA 7080 fol. 277v – 277. 
515 FRA 7080 fol. 219v. 
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Callia påstod tunnorna vara tillverkade av en edsvuren tunnmakare i Åbo, 
men de visade sig vid jämförelse med från Stockholm införda tunnor vara 
alltför små.516   
 Emedan manipulation med mått och vikter alltså ofta förekom och riks-
kammarkollegiet kände till det, beordrades generalguvernören av kollegiet 
att hålla noggrann uppsikt över uppbördsmännen, så att dessa indrev skat-
terna korrekt. Kollegiet yrkade dessutom på att präster och uppbördsskri-
vare årligen skulle sända in attester och reversaler på vad uppbördsmännen 
hade indrivit. Dessa kammarkollegiets åtgärder bidrog till att minska över-
greppen från de lägre tjänstemännens sida och till att effektivera uppbör-
den och öka befolkningens acceptans av den ryska civilförvaltningen. 
Uppbördsmännen skulle inte olovligt kunna lägga undan skattemedel för 
egen del.517 Douglas varnade gång på gång de lokala tjänstemännen för att 
ge anledning till klagomål från invånarnas sida.518  
 Ännu efter fredsslutet behöll myndigheterna i S:t Petersburg sitt grepp 
om förvaltningen i Åbo generalguvernement. I början av oktober 1721 
tvingades nämligen både lagmän och större delen av guvernementets kans-
lipersonal samt några fogdar att gå ombord på ett fartyg i Helsingfors för 
att bege sig till den ryska huvudstaden, där de skulle avsluta sina räken-
skaper.519 Erik Curling, Axel Löfving, Gabriel Peldan och Axel Wilchman 
blev emellertid i tillfälle att till svenskarna överlämna ett memorial i vilket 
de påpekade att de tvingats i tsarens tjänst och nu bortförts mot sin vilja. 
Avsikten med skrivelsen var att försäkra sig om möjlighet att fritt återvän-
da till Finland. Till memorialet fogade Douglas en förklaring till varför 
tjänstemännens resa till S:t Petersburg var nödvändig och en försäkran om 
att tjänstemännen stod under tsarens beskydd. Mottagaren av memorialet, 
den svenske kommissarien kapten Jacob Hougberg antecknade på doku-
mentet sitt godkännande av åtgärden: ”…vidi concordantiam”.520     
 
c. Officerarna i generalguvernörens detachement 
Övervakningen utsträcktes som exemplet med kvartermästare Grenivs 
manipulationer visade även till att gälla de officerare som anlitades av 
civilförvaltningen för olika uppdrag. Elva officerare stod till Douglas för-
fogande.521 Vid den tidigare omtalade mantalsrevisionen leddes arbetet i 
Åbo distrikt av major Anitjkov, i Tavastehus-Borgå av kapten Jelagin men 
                                                 
516 Haikari 2009 s. 142. 
517 Kuvaja 1999 s. 245 – 247, 250; Kuvaja 1993a s. 157; FRA 7072 fol. 582 – 583; FRA 
7074 s. 20v – 21.  
518 Se t.ex. FRA 7080 fol. 10, 55 – 59, 63, 66.  
519 FRA 7077 s. 41 – 50; FRA 7078 fol. 290. 
520 FRA 7078 fol. 288 – 289. 
521 Borodkin 1910 s. 215. 
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i de andra länen av lagmännen. Också major Martakov och kapten Lossa-
kov användes av generalguvernören för att granska mantalslängderna.522 
Officerarna assisterades därvid av fogdar och länsmän. Lossakov var för 
övrigt s.k. bestraffningsofficer och som sådan fruktad för sina repressiva 
åtgärder inte bara av befolkningen utan även av länsmännen.523 Som tidi-
gare nämnts övervakade kapten Lossakov också tulluppbörden i Helsing-
fors. Själv var han dock opålitlig och tillgrep medel ur tullkassan. Plötsligt 
upptäcktes emellertid dessa och andra försnillningar och kaptenen befall-
des återbetala summorna. Han efterkom inte uppmaningen trots påminnel-
ser, varför undersökningarna fortsatte ännu ett par år efter fredsslutet.524 
Då den ryska militären förgrep sig på civilbefolkningen t.ex. genom för 
stora furageuttag kunde det leda till behandling i krigsrätten.525 Kallelser 
till militära förhör utgick med jämna mellanrum från guvernementskansli-
et.526 
 Då det behövdes vikarier för lagman Tiesenhausen, skötte ett par offi-
cerare som underlydde Douglas, uppgiften. Men då den ryske kaptenen 
Jakov Jelagin år 1719 för en tid ersatte Tiesenhausen nonchalerade han de 
direktiv lagmannen utfärdat. Han påstods också ha försökt uppvigla de 
lägre tjänstemännen mot lagmannen. Följande år förordnades en annan 
rysk officer nämligen Helsingforskommendanten Vasilij Ivanovitj Lossa-
kov, att sköta Tiesenhausens åligganden, ett inte särskilt framgångsrikt 
försök av generalguvernören att rätta till de rådande missförhållandena.527  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
522 Kuvaja 1993a s. 132. 
523 Vilkuna 2005 s. 387. 
524 FRA 7080 fol. 487v – 487; 512 – 513.  
525 Kuvaja 1999 s. 247; jfr med svenska förhållanden i Cavallin 2003 s. 55. 
526 Se t.ex. FRA 7080 fol. 49, 59v – 59, 78v – 78. 
527 Lindeqvist 1886 s. 86; Oja 1954 s. 51. 
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5. Maktutövningens nivåer och kanaler 
 
 
I en absolutistiskt styrd despoti där pragmatism råder har naturligtvis suve-
ränens person och åsikter stor betydelse för hur förhållandena utvecklar 
sig. Tsarens ställningstaganden var på Peter I:s tid i Ryssland upphovet till 
eller det slutliga inseglet på alla större beslut. I viss mån inverkade emel-
lertid kejsarens rådgivare på avgörandena. Umgänget mellan tsaren och 
hans närmaste män hade förmodligen inverkan på förhållandena i de om-
råden de var satta att leda.528  Till dessa män hörde för Finlands del Fjodor 
Apraksin och Mihail Golitsyn.  
 Tanken med detta kapitel är att undersöka den ideologiska bakgrunden 
till ockupanternas handlande på olika nivåer i hierarkin och utröna om det 
existerade skillnader därvidlag. Också ordergivningen i Åbo generalguver-
nement kommer att penetreras för att få fram guvernementsledningens 
relation till de underlydande tjänstemännen. Vidare skall växelverkan mel-
lan ockupationsmaktens två grenar, den civila och den militära, undersökas 
med syfte att finna eventuella skillnader eller likheter i uppträdande och 
maktutövning. 
 
 
5.1  Generalguvernementets maktstrukturer 
 
a. Generalguvernementets anknytning till centralmakten 
Fjodor Apraksin hörde till tsar Peters barndomsvänner.529 Som chef för 
generalguvernör Douglas i Finland under civilförvaltningens tid kom han 
att dirigera skeendet här. Det hände ibland att Apraksin visade upp en lik-
giltig, oförstående eller rentav omedgörlig sida då Douglas, hänvisande till 
landets eländiga tillstånd, försökte utverka lindringar av olika slag.530 Ge-
neralamiralen ledde från S:t Petersburg ärendena gällande Åbo generalgu-
vernement. Till dem hörde huvudsakligen beskattning och förvaltning. 
Apraksin utsåg de högre tjänstemännen och fastställde deras löner. Han 
gav också order om uppköp av varor för de ryska behoven och om varor-

                                                 
528 Den amerikanske forskaren William C. Fuller går rentav så långt att han kallar hela den 
ryska krigsledningens agerande ett kollektivt beslutsfattande (Fuller 1992 s. 71 – 84). 
529 Han var nära lierad med Romanovarna  genom  sin  systers  giftermål  med  tsar  Fjodor 
III Aleksejevitj, Peter I:s äldsta halvbror som dog 1682. Apraksin blev guvernör i Arkang-
elsk 1693 och i Azov 1700. Han utnämndes till chef för flottan år 1707. Vidare fungerade 
han en tid som amiralitetets president och ledde framgångsrikt operationerna i Finland 
under det stora nordiska kriget (Kuvaja 1999 s. 152). 
530 Se t.ex. TsGAVF A150 fol. 45, 53 – 54, 64 – 66. 
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nas pris. Även överbefälhavaren för de ryska trupperna i Finland furst Go-
litsyn hörde till generalguvernörens överordnade. Golitsyn inskränkte sig 
emellertid i sina kontakter med civilförvaltningen vanligtvis till de ärenden 
som direkt berörde militära intressen.531 Denna uppdelning i militära och 
civila ärenden gagnade uppenbarligen legitimiteten. Visserligen var befäl-
havaren för de ryska trupperna själv vänligt inställd till invånarna, men 
faran för repression var större då befolkningen konfronterades med beväp-
nade främlingar.    
 Från och med den 1 juli 1719 tonades Apraksins roll i Finland ned i och 
med att rikskammarkollegiet började sin verksamhet som även omfattade 
kontroll av Åbo generalguvernements räkenskaper och kamerala ärenden. 
Rikskammarkollegiet strävade i sin verksamhet efter att binda guverne-
mentet närmare till den ryska riksstyrelsen.  Övervakningen av vad man 
kunde kalla tsar Peters experimentområde Finland skärptes med andra ord 
och erfarenheter av det nyinrättade kollegiets effektivitet kunde också fås. 
Ledande tjänsteman för finländska frågor vid kollegiet blev, som tidigare 
konstaterats, f.d. kamreren vid generalguvernementets kansli Johan 
Schmidt. Han hade i likhet med flera av de anställda vid kollegiet svensk 
bakgrund och hade år 1717 gått över i rysk tjänst.532 Schmidt hade under 
sin tid vid Åbo generalguvernement kommit i konflikt med sin förman 
Douglas, vilket har setts som resultatet av bristande personkemi. Schmidt 
var ingen underdånig byråkrat utan hade egna ambitioner. Man bör också 
observera att Schmidts situation i Åbo närmast varit att jämföra med den 
fredstida landsbokhållarens som kunde stöda sig på en egen instruktion. 
Att Schmidt, då han ansåg det befogat redan under sin tid vid guverne-
mentskansliet, satte sig upp mot Douglas behöver därför inte väcka förvå-
ning. Bakom rikskammarkollegiets centraliseringstendenser stod samtidigt 
det nybildade kollegiets försök att påvisa nödvändigheten av sin egen exi-
stens. 
 
b. Beslutsfattande och intentioner 
Tsar Peter var intresserad av vad som rörde sig i tiden. Hans strävan att 
t.ex. förändra absolutismen i sekulariserad riktning kan ses som en följd av 
kännedomen om Samuel Pufendorfs och Hugo Grotius tankar.533 Inte hel-
ler var tsaren främmande för Grotius folkrättsliga teser. I Peter I:s person-
liga bibliotek  fanns  Hugo  Grotius Van´t Recht des Oorloghs en Vredes 
(Den tweaden Druck, Amsterdam 1657).534 Flera böcker av Pufendorf 

                                                 
531 v. Koskull 1952a s. 142; Kuvaja 1999 s. 189 – 190; Lindeqvist 1886 s. 81. 
532 Lindeqvist 1919 s. 475 – 476; Lindeqvist 1886 s. 81. 
533 Tiihonen 1994 s. 169. 
534 Bobrova  1978  nr 1162.  
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ingick också i tsarens boksamling.535 Både verk av Grotius och Pufendorf 
översattes till ryska på order av tsaren. Särskilt uppskattade tsar Peter Pu-
fendorfs tidigare nämnda studie i tjänstemannens och medborgarens skyl-
digheter. Tsaren upprätthöll därtill korrespondens med filosofen Leibniz 
vars statsuppfattning han delade.536 Eftersom tsaren i huvudsak omfattade 
de principer för en välorganiserad styrelse som utvecklats på tysk botten 
redan på 1600-talet, lät han år 1720 utge allmänna stadganden för förvalt-
ningen, ett regelverk som ibland kallats ”byråkratins bibel”. Eftersom tsa-
ren måste ha umgåtts med dess innehåll redan långt innan den utkom åter-
speglades dess tankar troligen i de förhållanden som rådde i Finland under 
stora ofreden.537 Det säkraste tecknet på detta utgör hela den bibehållna 
”svenska” organisationen av förvaltningen. Man kunde rentav fråga sig 
vad som var upphov och vad som var följd när det gällde den för Finland 
legitimerande civilförvaltningen under stora ofreden och de allmänna reg-
lerna för den ryska byråkratin.  
 Peter I:s intresse för den svenska förvaltningen tog sig många uttryck, 
så många rentav att historikern Kljutjevskij kallat tiden ”svedomanins ti-
devarv”.538 Redan den ryska officiella beskrivningen av Peter I:s ställning 
som suverän var en direkt översättning av den svenska riksdagens deklara-
tion från Karl XI:s tid om konungens absoluta makt.539 Då tsaren gick in 
för att förbättra den ryska förvaltningen tjänade de svenska förhållandena 
som förebild. Claes Peterson framhåller att de två naturliga modellstaterna, 
vilka tsar Peter under sin europeiska odyssé närmare stiftat bekantskap 
med, Holland och England, inte lämpade sig som förebilder för despotin 
Ryssland. Den förra var olämplig genom sin decentralisering och den sena-
re genom sin bristande systematik vid förvaltningsutvecklingen. Sverige 
däremot kännetecknades av en fast hierarki med det kompetenstänkande 
Max Weber 100 år senare skulle föra fram.540 Peter I:s ofta omtalade be-
undran för den svenska modellen låg på det pragmatiska, inte på det emo-
tionella planet.  

                                                 
535 Se t.ex. Pufendorfs Einleitung in die Historie der Europäischen Staaten 1-4, Frankfurt 
am Main 1699, 1707, 1709, Introductio ad Historiam Europeum, Frankfurt am Main 1704 
& 1688, Tractatus Historicus  de monarchie pontificis Romani, Frankfurt am Main 1688 
(Bobrova 1978 nr 1414 – 1417). 
536 Anisimov 1993 s. 25 – 26; Pipes 1974 s. 128; Riasanovskij 1984 s. 231. Leibniz förlik-
nade staten med ett klockverk där de olika delarna grep in i varandra (Anisimov 1993 s.  
25 – 26). 
537 Tiihonen 1994 s. 171; Hosking 2003 s.133. 
538 Peterson 2009 s. 237. 
539 Hughes 1998 s. 92, 486; Sylvan 1948 s. 114 – 115. 
540 Peterson 2009 s. 235 – 236.  
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 Av en ukas den 9 maj 1718 framgår att det svenska regionala styrelse-
systemet byggande på socknar, härad och län skulle analyseras och om 
möjligt anpassas till ryska förhållanden. År 1717 hade en av tsar Peters 
utländska rådgivare Heinrich Fick återvänt från en vistelse i Sverige under 
vilken han kopierat alla svenska lagtexter han kommit över, ett faktum 
som samma år underlättade upprättandet av den ryska civilförvaltningen i 
Finland efter svenskt mönster.541  
 Genom en ukas given 26.11.1718 gav tsar Peter också order om att en 
försöksperiod skulle inledas den 1 juli 1719 inom S:t Petersburgs guver-
nement med sikte på hela Ryssland följande år. Det innebar en reorganisa-
tion av den lokala styrelsen enligt svenskt mönster. Nämnas kan att t.ex. 
nomenklaturen gällande tjänstebeteckningar uppgjordes i överensstämmel-
se med den svenska.542 Man har påpekat att tsar Peters försök att efterlikna 
den svenska lokalförvaltningen inte fullföljdes och därför förfelade sin 
verkan. Ryssland kom att sakna den egentliga basnivån, nämligen sock-
nen.543 Detta hade sin grund i den ryska sociala och fiskala verkligheten 
med livegenskap och en av tsaren införd skattereform som utgick från 
antalet personer (själar) i stället för som tidigare från hushåll (eldstäder).544    
 När det gäller frågan varför tsaren införde kollegieinstitutionen har 
Jevgenij Anisimov framhållit de funktionella fördelarna med det nya sy-
stemet, inom vilket specialiseringen åstadkom en större effektivitet. Han 
ansluter sig därmed till Webers åsikt att kollegieprincipen leder till större 
grundlighet vid utövandet av förvaltningen. 545 Professor Erik Amburger, 
som undersökt den ryska tjänstemannakåren, anger emellertid som huvud-
orsak en legitimerande strävan att råda bot på tjänstemissbruk och bestick-
lighet.546 Peter I gick också så långt att han mer eller mindre lät ersätta tsar 
Aleksejs lagbok från år 1649 med den svenska lagen. De delar som inte 
kunde tillämpas i det ryska riket avlägsnades, men år 1722 måste man 
slutligen konstatera att det inte gick att anpassa ett annat lands lagstiftning 
efter egna förhållanden.547 

                                                 
541 Hughes 1998 s. 107; Granfelt 1931 s. 278. 
542 Hughes 1998 s. 117; Peterson 1979 s. 253. De svenska ämbetstitlarnas motsvarighet på 
ryska framgår av en lista i anslutning till en ukas given 26.11.1718 (Peterson 1979 s. 253).    
543 Peterson 2009 s. 234 – 236. I Finland fick tsaren emellertid under civilförvaltningstiden 
en möjlighet att studera socknarna i funktion. 
544 Lee 1996 s. 52; Troyat 1981 s. 266, 278; Hughes 1998 s. 167. 
545 Anisimov 1993 s. 147; Weber 1983 s. 193; Weber 1977 s. 236 – 238. 
546 Amburger 1966 s. 6. 
547 Troyat 1981 s. 273; Hughes 1998 s. 107; Peterson 2009 s. 233. 
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 Ett antal beslut som fattades gällande Finland under stora ofreden ema-
nerade från tsaren själv och krävde slavisk lydnad.548 En självhärskare 
delegerar inte beslutsfattandet. Ett tillvägagångssätt för hans tjänstemän att 
utröna suveränens åsikt var att ställa frågor till överordnade. Frågorna vi-
darebefordrades uppåt i hierarkin och då de nådde tillräckligt högt upp 
kunde man av svaren sluta sig till vilket som var det bästa handlingssät-
tet.549 Ordergången och informationsförmedlingen inom den ryska rikshie-
rarkin för tankarna till Matrjosjkadockorna: innanför varje docka från den 
största till den minsta fanns en annan som dock bar samma svårtydbara 
ansiktsuttryck.550 Vid en diversion 1712 hade t.ex. Apraksin en lång lista 
med frågor som han ville ha tsarens svar på. Ibland blandade sig tsar Peter 
i små detaljer, men den gången fick amiralen order att handla enligt situa-
tionens krav. Den ryska historikern A. Z. Mysjlajevskij klandrar Apraksins 
rädsla för att genom sina beslut råka i konflikt med tsaren. Men när det 
hände att svaren uteblev gällde det att själv fatta rätt beslut, vilket var för-
enat med vissa risker. Den frustration ämbetsmän kunde uppleva i sådana 
situationer röjer Apraksin i ett brev i juli 1716 när han bl.a. skriver 
  
 Är det verkligen så att vi irrar omkring som blinda i allt och inte vet vad vi 
 skall göra? Det finns oordning överallt, vi vet inte vart vi skall vända oss här
 näst och vad vi skall ta oss till.551 
   
Alla underlydande var inte lätta att kontrollera, speciellt under fältförhål-
landen. En officer som ibland dristade sig till att vidta åtgärder i strid med 
tsarens vilja var överkommendanten i Viborg G. P. Tjernysjev. Han påstod 
sig t.ex. vara omedveten om tsarens löfte till stadens borgare om att dessa 
skulle få stanna på sin hemort.552 Viborgskommendanten Ivan Sjuvalov 
vågade däremot inte ens bevilja hästskjuts åt Douglas under dennes resor 
till S:t Petersburg om han inte fick tsarens uttryckliga order om saken.553 I 
förhållande till den av tsaren år 1711 upprättade senaten hade Peter I:s 
närmaste medarbetare, till vilka även Apraksin hörde, en tämligen fri ställ-

                                                 
548 Jfr t.ex. tsarens intresse för svensk förvaltning och åtgärderna till följd av det, ordern om 
mantalsmännen, ukasen gällande pålysningarna i kyrkorna, frågan om beskattningen av 
präster osv. 
549  Massie 1986 s. 417. Ifråga om lydnaden framhåller också Borodkin de ryska tjänste-
männens bundenhet av ukaser och order uppifrån (Borodkin 1910 s. 200; se även Suomen 
kansallisbibliografia 2003 s. 350). 
550 Allegorin om Matrjosjkadockorna ursprungligen Max Jakobsons. 
551 Solovjev 1882 s. 234 
552 Kujala 2001 s. 263 – 265; Massie 1986 s. 417. 
553 Borodkin 1910 s. 200. 
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ning. Detta gällde under förutsättning att de vid sin maktutövning och kor-
respondens hänvisade till tsarens ukaser.554    
 För civilförvaltningens ledning i Åbo generalguvernement var det säk-
rast att om möjligt undvika att ta ställning till känsliga problem555 eller att 
överlåta åt någon annan instans att avgöra sådana ärenden. Den labila situ-
ation generalguvernören befann sig i ledde till att han i sin tjänstgöring 
tillämpade ett ”icke-autonomt beslutsfattande”. Det tog sig följdriktigt två 
slag av uttryck: bekräftelse uppifrån i hierarkin och delegeringar nedåt. Att 
den nyutnämnde generalguvernören till en början famlade i mörker fram-
går av hans begäran till Golitsyn om kopior på tidigare universaler och 
kungörelser om uppbörden. Han ställde också ett stort antal frågor till mili-
tärbefälhavaren, som enligt Borodkin uppmanade honom att även vända 
sig till invånarna för att få upplysningar.556 Det går emellertid inte att avgö-
ra om Douglas följde rådet och med denna åtgärd bidrog till en ökad legi-
timitet. 
 Douglas vände sig framför allt, så länge hans förman var Apraksin, i 
alla viktigare spörsmål till denne antingen genom enskilda frågor eller 
ärenden samlade till memorial. Ett hundratal brev från Douglas till Aprak-
sin finns bevarade. Generalguvernören fick svar i form av anvisningar eller 
resolutioner.557  Denna metod fungerade bättre än när Douglas delegerade 
ärenden. Att försök vid användningen av den senare metoden misslyckades 
berodde bl.a. på den tidigare nämnda bristande redlighet i ekonomiska 
frågor vissa tjänstemän gav prov på. Genom båda dessa handlingssätt und-
gick Douglas dock i många fall att bära ansvaret för vad som hände även 
om han i folkets ögon framstod som den verkliga, ibland legitima eller 
repressiva beslutsfattaren. Själv framställde sig generalguvernören i sina 
relationer till S:t Petersburg som obrottsligt lojal mot sina ryska förmän. 
Hur lojal han verkligen var mot sin nya överhet bevisade han genom att 
under den ryska flottans härnadståg 1719 längs den svenska kusten vägle-
da galärerna genom de trånga farlederna till Norrköping – ett uppdrag som 
finländsk historieskrivning hittills försummat att notera.558  
                                                 
554 Kljutjevskij 1926 s. 173; Massie 1986 s. 739 – 741. 
555 Janne Haikari framhåller att också inom den svenska förvaltningstraditionen förekom 
det ofta att ärenden hamnade under det gröna klädet (Haikari 2009 s. 94 – 95).  
556 Borodkin 1910 s. 214. 
557 se t.ex. TsGAVF A150 fol. 62 – 63 el. TsGAVF A180 fol. 286 – 287. 
558 I Sverige har man emellertid förklarat Douglas förnyade landsförräderi med att det 
utgjorde ett ryskt straff för dråpet på Jepifanov (Sundelius 1789 s. 151, 156, 162 – 163; 
Ullgren 2008 s. 313; Barfod 1967 s. 123; Adelswärd 1939 s. 166 – 167). En granskning av 
ryska källor ger emellertid vid handen att dråpet begicks först år 1720 (TsGAVF A192, 
Rapport om dråpet på Jepifanov, fol. 80v – 87*; Borodkin 1910 s. 238-239; se även Kuvaja 
1999 s. 188 – 189). I själva verket torde Douglas ha lockats med en extra årslön (Sundelius 
1789 s. 162). 
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 När någonting gick snett kunde tjänstemännen skylla på sina närmaste 
underlydande. Så gjorde t.ex. Douglas då han anklagades för försnillning: 
det var lagmannen B. J. Tiesenhausen som fick skulden. Denne skyllde i 
sin tur på sin sekreterare Burgman som vi sett. Man kan hävda att praxis 
inom den ryska förvaltningen i Finland rätt långt innebar att tjänstemännen 
handlade i strid med vad Max Weber långt senare betecknade som ”stats-
mannens ära”, nämligen att ta ansvar för sina gärningar och inte avsäga sig 
det eller vältra över det på andra.559   
 Douglas hade stor respekt för generalamiralen vilket framgår av ett par 
orderbrev till befallningsman Hafverberg år 1718. Eftersom generalguver-
nören inte visste om Apraksin ville få sina rationer in natura eller i pengar, 
gav han order om att båda persedelslagen skulle insamlas. Det som ej öns-
kades skulle senare återbetalas. Det framgick småningom att generalamira-
len ville ha kontanter.560 Den relation som rådde under de två år kontakter-
na mellan Apraksin och Douglas upprätthölls kan knappast kallas vänskap-
lig. Den karakteriserades snarast av det patriarkala förhållandet herre – 
tjänare. Då rikskammarkollegiet övertog kontrollen över förvaltningen i 
Finland fick Douglas lov att finna sig i att ha med ett obevekligt granskan-
de ämbetsverk att göra. Douglas råkade befinna sig i ett brytningsskede där 
den tidigare på patriarkalisk grund vilande lojaliteten efterträddes av en 
funktionell men opersonlig lydnad.561 Detta var en av de faktorer som av-
satte sina spår i generalguvernörens handlande under de sista åren av oc-
kupationen. Greppet blev fastare. Vilka uttryck det tog sig skall förklaras 
närmare i samband med redogörelsen för ordergivningen och diskussionen 
om den s.k. Jepifanovaffären. 
 Finland befann sig enligt vad generalguvernören yppade i sina brev till 
sin förman i S:t Petersburg i ett miserabelt tillstånd och bönderna kunde, 
ansåg han, vara glada om de vid skörden återfick vad som gått åt till utsä-
de. Där fanns endast hunger och bekymmer.562 Douglas stack inte under 
stol med de ansträngningar han själv gjort för att få en ändring till stånd :  
 
 Uppå dhe åtskilliga föreställningar Iagh tidh efter annan giordt hoos hans 

höggrefliga Exelles  Hr Amiralen i betrachtande af det fattiga tillstånd landet 
sitter uthi,…563 

 

                                                 
559 Weber 1977 s. 59. 
560 FRA 7080 fol. 130v – 130, 169 – 170v. 
561 Jfr Weber 1977 s. 43 – 46; Börje Harnesk hävdar dock att patriarkalismen tog ny fart 
under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet (Harnesk 1987 passim). 
562 TsGAVF A150 fol. 40.  
563 FRA 7080 fol. 13; se även FRA 7080 fol. 39. 
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Generalguvernören försökte alltså utverka lättnader i folkets skattebörda 
och motiverade det inför sina förmän med att om man i början utkrävde för 
mycket, skulle det leda till att man längre fram helt måste upphöra med 
skatteindrivningen.564 Douglas åsyftade synbarligen att bönderna måste få 
behålla sitt utsäde för att kunna producera spannmål följande år. General-
guvernören var alltså beredd att ta hänsyn till befolkningens beträngda 
situation. I sina legitimerande strävanden fick Douglas emellertid lov att 
böja sig för Apraksins vilja. Han erhöll år 1717 order av Apraksin om att 
låta uppbära en hög skatt som dock senare något sänktes. På Douglas initi-
ativ medtogs rusthållen i mantalen, vilket i viss mån förbättrade övriga 
bönders ställning. Å andra sidan höjdes furageskatten på Golitsyns begä-
ran. I spannmålsknappa tider gjorde Douglas ett nytt försök att lindra ford-
ringarna genom att tillåta befolkningen betala även spannmålsdelen av 
kontributionen i pengar, synbarligen enligt s.k. markgångstaxa. Vid åtmin-
stone ett tillfälle måste han dock återkalla dylika order. Militärbefälet hyste 
nämligen farhågor för att sädesförråden skulle sina. I stället för furage 
tilläts betalning i pengar, sammanlagt till ett belopp på c. 20 000 rubel 
under åren 1717 – 1720. Detta motsvarade ungefär penningdelen av kon-
tributionen under det i beskattningshänseende strängaste civilförvaltnings-
året 1717.565 Till Douglas åtgärder för att underlätta skattebetalningen hör-
de de upprepade framställningar han gjorde till Golitsyn om att allmogen 
skulle få ge havre i stället för råg. Golitsyn gick med på detta, dock under 
förutsättning att en tunna råg skulle motsvaras av två tunnor havre.566   
 Det förekom alltså en seg dragkamp mellan de civila och de militära 
myndigheterna i fråga om skatterna. De tidigare nämnda menings-
motsättningarna mellan Golitsyn och Douglas bottnade åtminstone delvis i 
synen på resursuttagen.567 Det hannoveranska sändebudet i S:t Petersburg 
uppgav i ett brev daterat den 7 januari 1718 att Douglas anlänt till staden 
för att utverka rättvisa åt sina av militären förtryckta undersåtar. Diploma-
ten betvivlade emellertid att tsaren skulle bestraffa sina officerare.568 
 Douglas positiva inställning till befolkningen i Finland dikterades bl.a. 
av den patriarkaliska ideologi som kännetecknade tidens adliga uppfostran. 
En av grundbultarna i den utgjordes av den metafor som tillämpades ifråga 

                                                 
564 TsGAVF A150 fol. 53 – 54, 66. 
565  Kuvaja 1999 s. 315, 319 – 321; Lempiäinen 1973 s. 79. Också under lilla ofreden fast-
ställdes i likhet med under svenska tiden en s.k. markgångstaxa enl. vilken furage kunde 
förvandlas till pengar då bönderna ej förmådde betala in natura (Hirn 1968 s. 59; Styffe 
1852 s. 453 – 454).  
566 Lindeqvist 1919 s. 502. 
567 Kontributionen fastställdes slutligen till 8 rubel i pengar och 6 tunnor 23,5 kappar råg 
(FRA 7080 fol. 9, 12v – 13; TsGAVF A150 fol. 39v – 40, 56v – 57, 64 – 65v).     
568 Lindeqvist 1919 s. 482 och fotnot 1. 
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om maktfördelningen mellan husbonde och dräng. Den förre skulle ha 
samma omsorg om den senare som en familjefar om sina barn. Mellan 
styrande och styrda skulle finnas en personlig, nästan emotionell, relation. 
Detta var så mycket naturligare som frälset betraktade bönderna som okun-
niga och oförnuftiga barn. Ibland, då barnen var olydiga, var familjefadern 
tvungen att tillgripa aga, om han inte föredrog att vara milt förlåtande för att 
väcka genklang. Så kunde makten lättast utövas. Att detta sakernas tillstånd 
accepterades och omfattades också av de styrda berodde på varmans erfa-
renheter från barndomen.569 Ett exempel på att också de ofrälse stånden såg 
familjerelationen i maktutövningen gavs under 1710-talets nödtid. Vid dis-
kussionen om rekryteringsfrågor uttalade sig representanten för Upplands 
bönder på följande sätt. 
 
 Vij lämbna detta till vår Landzhöfdinge, som är vår fader och bör sörja för oss. 
 570    
 
Det patriarkaliska betraktelsesättet levde kvar under rysk överhöghet och 
tillämpades på den främste av fäder, tsaren. Om detta vittnar ännu nästan 
ett sekel senare en vändning i det tal bondeståndets talman Petter Klockars 
höll vid lantdagen i Borgå 1809 varvid han slog fast att undersåtarna kunde 
närma sig tsaren ”såsom Barn til deras Fader”.571 Så långt alltså den patri-
arkaliska synen på förhållandet mellan styrande och styrda.  
 Om tsar Peters tid i Ryssland har man allmänt sagt att mutor och för-
skingring hörde till den ryska traditionen i offentligt liv och att ett uppdrag 
inom den civila förvaltningen räknades som en möjlighet att sko sig.572 
Detta gällde även i Finland under stora ofreden. Också generalguvernören 
måste, som vi sett, värja sig mot anklagelserna för att ha försnillat medel. 
Ibland försökte allmogen genom gåvor få tjänstemännen att förhålla sig 
mildare till enskilda personer eller hela socknar.573 Besticklighet hade ock-
så förekommit inom den svenska förvaltningen. Max Weber ansåg för sin 
del mutorna vara vanligt förekommande inom den traditionella förvalt-
ningen och han såg dem snarast som en form av informella avgifter.574 
 Det har tidigare påpekats att några av lagmännen inte höll måttet då det 
gällde ärlighet utan utnyttjade sin ställning för egna syften. Det mest fla-
granta exemplet på detta repressiva handlingssätt var Kristian Joakim 
Schmidtfelt, lagman i Vasa fr.o.m. början av mars 1718 till utgången av år 
                                                 
569 Englund 1989 s. 92 – 93, 121, 197, 203 – 204; Moore 1978 s. 23. 
570 Jonsson 2003 s. 132. 
571 Villstrand 2002 s. 141. 
572 Massie 1986 s. 752. 
573 Hainari & Grotenfelt 1922 s. 662. 
574 Lennersand 1999 passim; Weber 1983 s. 164 – 165. 
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1719. Dessa 22 månader inrymde för hans del olika slag av ekonomiska 
manipulationer utom tagande av mutor även t.ex. vägran att kvittera leve-
ranser och ren utpressning. I samband med utskrivningen av mantalsmän-
nen sägs Schmidtfelt ha utvalt de mest välbärgade bönderna till militär-
tjänst och därefter låtit dem friköpa sig.575 Under hans tid bredde också 
våldsamheterna ut sig bland de lägre tjänstemännen i hans distrikt. Läns-
männen Martin Essevius i Lappajärvi, Anders Widbäck i Laihela och Jo-
han Ahlgren i Lappo hörde till Schmidtfelts hantlangare liksom ett par 
drängar som spred skräck i byarna.576 
 Ett annat exempel på en oärlig högre tjänsteman utgör, som tidigare 
nämnts, livländaren Martin Brummer, lagman i Björneborgs och Nylands 
distrikt från början av civilförvaltningens period till dess han avsattes 
sommaren 1718. De skatterestantier han misstänktes för att ha lagt beslag 
på för egen räkning var till beloppet något mindre än en årslön för honom. 
De utmättes från hans lösegendom år 1719. Det är att märka att tjänste-
männens makt och rörelsefrihet i allmänhet tilltog med avståndet från ge-
neralguvernementets centralort Åbo. En tid användes den för sitt repressi-
va uppträdande kände kaptenen Lossakov som vikarierande lagman i 
Brummers distrikt. Den mest betrodda och inflytelserika av lagmännen var 
Karl Gustav Lillienfeld som sommaren 1719 efterträdde Brummer i Hel-
singfors och vid några tillfällen vikarierade generalguvernören.577  

Landskapsmöten, sockenstämmor och häradsting uppfattades under 
svenska tiden som de legitima arenor där undersåtarna gavs tillfälle att 
tillsammans sköta sina gemensamma angelägenheter. På sockenstämman 
valdes elektorerna till riksdagsvalen och formulerades olika slag av be-
svärsskrifter. Även som debattfora hade dessa sammankomster på härads- 
och sockennivå under fredstid sin betydelse.578 Ett exempel på ett liknande 
förfarande finns från ockupationstiden. Vid införandet av den ryska civil-
förvaltningen sammankallade nämligen lagmannen Otto Johan von Tie-
senhausen i Vasa sommaren 1717 ett möte för ”landskapets ständer”, alla 
sina tjänstemän och andra lämpliga personer – de sistnämnda synbarligen 
representanter för olika socknar. Genom detta möte hoppades lagmannen 
tillsammans med invånarna i sitt distrikt kunna bygga upp förvaltningen 
och framför allt ordna beskattningen där.579 Tiesenhausen gjorde också 
                                                 
575 Kuvaja 1993a s. 123; Cederberg 1946 s. 65; Lindeqvist 1919 s. 483; ÅT 1791 nr. 25. 
576 Alanen 1948 s. 160 – 161. Möjligen avses med drängarna Anders Widbäck och fiskalen 
Israel Lencqvist. Också en kapten Maslov omnämns som Schmidtfelts hjälpreda (Alanen 
1948 s. 164). 
577 Kuvaja 1993a s. 120; Kuvaja 1999 s. 192; Alanen 1948 s. 165; v.Koskull 1952a s. 146; 
se även FRA 7080 fol. 274, 276.  
578 Linde 2000 s. 148 – 149. 
579 Jern 1977 s. 98; Halila 1984 s. 170; Luukko 1971 s. 562. 
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försök att ta hänsyn till befolkningens situation då han inför tsaren bad om 
lägre skatter för sin landsända. Douglas hade haft planer på att insätta Tie-
senhausen som Brummers efterträdare i Helsingfors-Björneborgs distrikt, 
men Tiesenhausen avreste i maj 1718 till Estland och återvände inte mera 
till Finland.580 Orsaken till att den avhållne Tiesenhausen tog avsked kan 
ha varit den spionhärva två yngre prästmän Affrén och Ruuth åstadkom i 
hans distrikt.581  

Också Berend Johan Tiesenhausen som fungerade som lagman i 
Borgå-Tavastehus distrikt såg till böndernas bästa då han år 1717 avsände 
en kurir till Åbo med anhållan om lindring av beskattningen. Han var den 
ende av lagmännen som verkade under hela Douglas tjänsteperiod, om 
också inte utan problem. Under en kort tid år 1719 vikarierades han som 
lagman av den ryska kaptenen Jelagin och följande år av Helsingforskom-
mendanten Lossakov.582  
 Utom O. J. von Tiesenhausen gav även en annan av lagmännen i Vasa 
distrikt prov på hänsynstagande, nämligen Wolmar Adolf Stackelberg. 
Som exempel på dennes omsorger om invånarna i sitt lagmansdöme kan 
nämnas att han vid ett tillfälle reste till Åbo och Tavastehus för att med 
egna medel köpa upp säd, vilken han sedan som kontribution levererade 
till generalguvernementets magasin i Helsingfors.583 Stackelbergs handlan-
de påminner om lagman B. J. Tiesenhausens i Tavastehus-Borgå distrikt 
som för att få ihop tillräckligt antal hästar för skatten 1720 upphandlade 
trettio stycken, dock med pengar han inkasserat i sitt lagmansdöme och 
sannolikt för att själv undvika obehag.584  
 Stackelberg reste även vid ett tillfälle till Åbo och Tavastehus och fick 
till stånd att spannmålsskatten ej behövde transporteras från hans distrikt 

                                                 
580 Kuvaja 1999 s. 193 – 194; Schybergson 1902 s. 615; Alanen 1948 s. 155.   
581 Tengström 1833 s. 194. Se mera därom senare! 
582 Schybergson 1902 s. 614; Alanen 1948 s. 157; Lindeqvist 1886 s. 86; Lindeqvist 1919 s. 
502; Oja 1954 s. 51.  
583 Bakgrunden till detta var att Douglas efter upprepade hänvändelser till Golitsyn i mars 
1718 lyckades utverka att befolkningen i stället för råg kunde erlägga korn i skatt. Två 
tunnor korn motsvarade vid skattebetalningen en tunna råg. Prisskillnaden hade av ryssarna 
gjorts så stor för att garantera att tillräckligt råg skulle inflyta från olika landsdelar. Man 
föredrog att betala skatten i råg i stället för den stora mängden korn eftersom rågen ej på 
den fria marknaden betingade dubbelt så högt pris som kornet. Men det rådde brist på råg i 
norr och därför lönade det sig att i södra Finland uppköpa detta sädesslag (FRA 7080 fol. 
39; Alanen 1948 s. 179). Också under fredstid transporterades råg från södra Finland till 
Österbotten. Att mängderna inte kan ha varit stora förstår man då man betänker att en bon-
de inte hann göra mera än en resa per vinter och att en häst inte förmådde dra mera än 4 – 5 
tunnor säd på släden (Suomen taloushistoria 1980 s. 222). 
584 Kuvaja 1999 s. 243. 
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till Helsingfors.585 Ännu efter fredsslutet kunde Stackelberg hjälpa sin 
landsända genom att följa med ryssarna till södra Finland och förmå dem 
att kvarlämna ett parti på 1 200 – 1 300 tunnor spannmål som de haft för 
avsikt att bortföra.586 Dessa ingripanden för att förse den utblottade jordsb-
ruksbygden i Österbotten med spannmål påminner rätt mycket om de år-
gärder den svenska kronan måste vidta i samband med hungeråren 1696 – 
1697. Det första året sändes då från Sverige sammanlagt 4 480 tunnor 
spannmål till Österbotten.587 I belysning av dessa siffror framstår Stackel-
bergs insats som remarkabel trots att den inte så mycket tog sikte på att 
stilla hunger som att klara beskattningen och tillhandahålla utsäde. Stack-
elberg är den ämbetsman som tydligast axlade sitt ansvar för det område 
han satts att förvalta. Som tidigare har konstaterats saknade han inte erfa-
renhet av förvaltning.  
 Stackelberg tog också itu med att ställa sin företrädare Schmidtfelts 
korrumperade medhjälpare till svars. Länsmännen Essevius och Ahlgren 
fick varsin dödsdom, som emellertid inte hann fastställas av generalguver-
nören förrän freden slöts. Nämnas kan att de av Stackelberg tillsatta lokala 
tjänstemännen i allmänhet fick behålla sina befattningar efter fredsslutet – 
ett tecken på att de uppfattades som pålitliga och utnämningarna legiti-
ma.588 När det gällde Stackelberg själv ingick prästerskapet i Österbotten 
år 1721 till de svenska myndigheterna med en anhållan om att lagmannen 
skulle få stanna i landet emedan han hade 
 
 Landet ganska faderl:, rättvijsl: och beröml: förestått och conserverat589 
 
Här bör även uttrycket ”faderlig” observeras! På detta sätt gav prästerna, 
med stöd av befolkningen i distriktet, också de en klar legitimering av 
Stackelbergs patriarkaliska styre. 
 Brister fanns framför allt ifråga om fogdars och uppbördsmäns inten-
tioner. Det var snarast de förhållanden under vilka de lokala tjänstemännen 
måste verka som framkallade problemen. Övergreppen mot civilbefolk-
ningen skedde i allmänhet i samband med skatteindrivningen och orsaken 
var ibland de krav som ställdes på uppbördsmännen själva från deras för-
mäns sida. Också egennyttan hos de lokala tjänstemännen kom ofta fram 
och det var framför allt denna som väckte bitterhet bland allmogen. De 
lägre tjänstemännens avlöningssystem förutsatte att fogdar och länsmän 

                                                 
585 Lehtinen & Luho 1965 s. 319. 
586 Alanen 1948 s. 179; Liakka 1934 s. 326. 
587 Mäntylä 1988 s. 36 – 37.  
588 Vilkuna 2005 s. 389 – 390. 
589 Koskinen 1865 s. 386 – 387. 
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för egen räkning skulle lägga undan en del av vad de indrev. Så var det 
möjligen i det redan tidigare anförda fallet med befallningsmannen Jonas 
Collin i Esbo. Han hade sommaren 1715 angetts för sin lojalitet mot 
svenskarna och vid sommartinget 1722 anklagades han av socknens bön-
der för att under civilförvaltningen ha indrivit betydligt mera skatt än hans 
ryska förmän krävt.590 En orsak till att staroster och andra uppbördsmän 
ibland gick till handgripligheter var att allmogen inte ville eller ofta inte 
förmådde uppfylla de ryska kraven. Ortsbefolkningen visade mången gång 
också öppet sitt förakt för indrivare som gått i rysk tjänst. Följden blev att 
metoderna vid uppbörden efter det blev mera hårdhänt repressiva.591 
 Det fanns emellertid också fogdar och lägre tjänstemän som försökte 
hjälpa invånarna i sina uppbördsområden. Ett exempel på detta var Johan 
Rein som sträckte till egna medel för att bönderna i Lappfjärd skulle klara 
av sina skatter.592 Och det var trots allt endast ett mindre antal skatteindri-
vare som hängav sig åt godtyckligheter. Flertalet skötte sina uppgifter legi-
timt och utan klander. Samma sak kan sägas gälla även guvernementskans-
liets och lagmanskansliernas tjänstemän. Om detta vittnar t.ex. det faktum 
att flera av dem antogs i den svenska kronans tjänst efter fredsslutet, bl.a. 
Erik Curling, Axel Wilchman, Johan Schrey och Torsten Burgman.593 
 Maktutövningen kom alltså till uttryck på olika nivåer och med olika 
motiv. Uppdelningen i nivåer kommer tydligt till synes då det gäller vad 
som kan uppfattas som legitimitetssträvanden eller repressiva beteenden. 
På högsta nivå var besluten synbarligen åtminstone till en del betingade av 
önskan att klarlägga den svenska förvaltningsformens användbarhet i tsar 
Peters Ryssland. Generalguvernörens handlande å sin sida präglades i för-
hållande till befolkningen av att Douglas plågades av sitt landsförräderi. Ju 
lägre ned i beslutsnivåerna man kom desto flera blev, som vi sett,  de re-
pressiva och desto färre de legitimitetsbefrämjande åtgärderna.   
 
c. Ordergivning och informationsspridning 
I språkligt hänseende hade det svenska väldet brottats med den stora kom-
plexiteten. Utom svenska och finska talades inom dess gränser många 
andra språk. I Finland hade förvaltningsspråket varit svenska och den 
språkliga kommunikationen mellan styrande och styrda hade inte varit 
okomplicerad. De lägre tjänstemännen måste för att kunna förhandla med 
allmogen tala finska, ett språk som trots deras svenska namn ofta också var 

                                                 
590 Hagar Nikander 1985 s. 15 – 16. 
591 Ylikangas & Siiriäinen 1973 s. 379 – 380. 
592 Alanen 1948 s. 159, 162; se även Brenner 1936 s. 213. Rein sägs aldrig ha använt våld 
eller gjort sig skyldig till några oegentligheter (Vilkuna 2005 s. 396 not 262). 
593 Databasen i bilagan.  
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deras modersmål. För dem var det därför ett mindre problem. Men vissa 
högre ämbetsmän måste däremot ibland under svenska tiden anlita tolk. 
Om häradsdomaren Jakob Ross i Vasa, vilken under ofreden trädde i rysk 
tjänst, hette det redan 1693 att han ej kunde utnyttjas för förrättningar på 
finska p.g.a. sina bristande språkkunskaper.594  
 Den språkliga situationen i Finland komplicerades av den ryska ocku-
pationen. Förbistringen ökade genom de tyskspråkiga baltiska tjänstemän-
nen och den rysktalande militären. På generalguvernörens och lagmännens 
kanslier behövdes för den skull tolkar och språkkunniga sekreterare. Efter-
som ockupationen pågick i sex år blev dock förståelsen med tiden något 
större mellan ockupanter och befolkning då språkkunskaperna förbättra-
des. Också Jakob Ross klarade så småningom sina mellanhavanden med 
finskspråkiga utan tolk.595 Den temporära situationen med de tyskspråkiga 
lagmännen och den rysktalande militären i svårt språkligt samspel med 
finsk allmoge var trots allt snarlik med den som rådde under fredstid med 
svensk överhet och finsk allmoge.   
 Även geografiska faktorer inverkade starkt på de mänskliga relationer-
na. Landet var glest befolkat och avstånden mellan generalguvernementets 
centralorter var långa. De kurirer som förmedlade order och post måste 
forcera svårframkomliga vägar. Vissa delar av skärgården kunde inte nås 
under tider av menföre. Möjligheterna för guvernementets ledning att ef-
fektivt övervaka vad som passerade i de mest avlägsna delarna av guver-
nementet var små. Ingen information i realtid var möjlig. Lokalbefolkning-
en på avstånd från Åbo hade knappast någon uppfattning om enligt vilka 
principer guvernementet styrdes. Det var befallningsmän, länsmän och 
staroster som man närmast kom i kontakt med och som man uppfattade att 
dikterade levnadsvillkoren. 
 Befallningar och information förmedlades från generalguvernementets 
chef och lagmännen via de lokala tjänstemännen till allmogen. Eftersom en 
stor del av befolkningen inte var läskunnig och tryckpressarna hade stannat 
hade det talade ordet större betydelse än det skrivna. Vanligen gavs på 
söndagarna i kyrkorna möjlighet att ta del av vad som var på gång i guver-
nementet och regionalt. De facto utgavs år 1720 en ukas att alla bestäm-
melser om nya skatter skulle uppläsas i kyrkorna för församlingsmedlem-
marna varje helg och söndag. Redan under svensk tid hade predikstolarna 
som nyhetsförmedlare överträffat de sporadiskt anordnade och fåtaligt 
besökta tingen eller marknadsmötena under bar himmel. För den finsk-
språkiga allmogen måste emellertid kungörelserna översättas av prästerna 
till förståelig text. Under tiden strax före kriget hade allmogen klagat över 
                                                 
594 Villstrand 2005 s. 50 – 51; Luukko 1967 s. 622 – 623, 625. 
595 Luukko 1967 s. 625. 
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att prästerna inte ens själva alltid förstod den text de hade att uppläsa. Det 
fanns då en uppenbar risk att innehållet förvanskades. Dessutom räckte det 
inte med att en präst hade den språkliga förmågan som krävdes. Han måste 
också kunna förvandla det budskap överheten sände till vad undersåten 
förmådde ta emot. Det gällde att så att säga behärska två kulturer. Tsar 
Peter gjorde själv en anteckning om att som en ”liten regel” skulle gälla att 
pålysningarna i kyrkorna borde göras så att de förstods av menigheten. 
Synbarligen ansåg han dock det svenska systemet att förmedla information 
användbart. Ytligt sett förefaller metoden vara en envägskommunikation 
av det slag som kan förväntas i en maktstat och därför lätt att acceptera för 
en despot. Vid studiet av motsvarande företeelse under svensk tid kan man 
också komma fram till att församlingsmenigheten, trots det ofta till inne-
hållet negativa budskapet från predikstolen gällande t.ex. resursuttag, för 
sin del vant sig vid själva informationsmetoden. Gudstjänsterna var ofta 
återkommande och de krävde vanligen ingen speciell kallelse.596 Det skall 
emellertid samtidigt påpekas att ett dolt motstånd mot överhetens påbud 
tog sig uttryck i frånvaro från gudstjänsterna. Det är inte utan orsak förma-
ningarna om obligatorisk närvaro vid dem haglade över menigheten. Präs-
terna klagade t.ex. vid visitationen i Laihela 20.1.1719 över att  
 
 Folcket stahnar på Kyrckwallen i ett och annat otienligit wäsende och eij fogar 
 sig inn i Gudz huus  däreffter som dhe komma att göra i stillhet sin böön och 
 bereda sig till sin Gudztienst. 
 
Att en bestraffning i sådana fall var att vänta framgår av nästa mening där 
det heter att 
  
 Sådant kan församblingen af cantzelen en gång först med alfwar förehållas, 
 och sedan dhe olydige  hållas till lydnå genom opsyningsmännerne, och dhe 
 trenske annoteras och lagföras.597 
 
Ibland ursäktade sig de försumliga med att kyrkklockorna försvunnit och 
de fanor som hängts ut till tecken inte syntes och någon gång förebars den 
rådande fattigdomen. Men Mats Johansson som på söndagen begått sab-
batsbrott och plöjt sin åker och Mårthen Erichsson som samtidigt kört hö 
föll båda genast till föga och bekände emedan de observerats av länsman 

                                                 
596 Widén 1993 s. 122 – 124; Widén 2001 s. 139 – 140, 142, 147; Forssberg 2005 s. 59; 
Peterson 1979 s. 252 – 253; Reuterswärd 2001 s. 51 – 52, 56 – 57, 60; Villstrand 1992 s. 
99; Villstrand 2008d s. 347. Även ärenden av mindre betydelse kungjordes i församlingarna 
såsom när ett par militärhästar kommit bort (FRA 7080 fol. 57v – 57). 
597 Citaten ur Lempiäinen 1973 s. 92. Se även s. 40, 45, 72, 79, 81, 85, 96, 97, 110 – 111, 
142.  
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Uppa.598 Det kunde därför hävdas att det i själva verket pågick en dialog 
mellan överhet och undersåtar, eller i detta fall ockupanter och underkuva-
de. Detta dock under förutsättning att prästerna gick överhetens ärenden 
och inte enbart hade omsorg om församlingsbornas själar. Prästerna skulle 
i detta fall uppfylla båda sina dubbla lojaliteter. 
 Man brukar även räkna med att en del av de officiella budskapen kunde 
överföras via ceremonier. Så skedde inte i Finland under stora ofreden. 
Varken monarken eller det egna adelsståndet fanns på plats – de traditio-
nella uppbärarna av de ceremoniella funktionerna. Därmed saknade man 
möjlighet att den vägen legitimera makten.599 Då Viborg intagits hade 
emellertid tsaren själv ceremoniellt ridit genom staden och invånarna 
tvingats ut på gatorna för att hylla honom.600 Vid tsarens vistelse på Åland 
år 1719 gjorde ledande personer från Åbo honom sin uppvaktning, vilket 
var en relativt anspråkslös ceremoni.601 Under finska kriget och i samband 
med Borgå lantdag utvecklades emellertid ett vidlyftigt ceremoniel. Det 
började med att den blivande ärkebiskopen Jacob Tengström symboliskt 
överlämnade Åbo stads nyckel till erövraren och firandet fortsatte med 
hyllningar och hymner vid lantdagen. Kompassnålen hade då redan vänt 
från Stockholm till S:t Petersburg.602 
 Också ryktesvägen spreds både information och desinformation. Nyhe-
ter utbyttes inom närsamhället. Men genom att civilförvaltningen hade 
ensamrätt till spridning av information i generalguvernementet kunde den 
rätt långt dirigera diskussionerna, deras innehåll och resultat. 
 Nära förbunden med informationsförmedlingen var ordergivningen. I 
närheten av Douglas residens vid Aura å fanns Åbo enda bro603, vid vilken 
de båtar låg förtöjda, som förde generalguvernörens befallningar ut till 
skärgårdssocknarna.604 När det gällde att få ut meddelanden till andra delar 
av generalguvernementet användes postryttare. Meddelandena förmedla-
des inom byarna, som under svenska tiden, med budkavle eller åldermans-
stav.605 Kontakterna med stadsinvånarna kunde ske via magistraterna.606 
Det säger sig självt att orderförmedlingen under dylika omständigheter 
gick trögt, men kanalerna var de samma som under den svenska tiden, 

                                                 
598 Lempiäinen 1973 s.  45, 85. 
599 Jfr Grundberg 2005 s. 17. 
600 Alopaeiska pappren 1891 – 1892 s. 245. 
601 Gabriel Peldan 1883 s. 157. 
602 Klinge 1997 s. 20. 
603 Nikula & Ringbom 1947 s. 19. 
604 FRA 7080 fol. 278. 
605 Villstrand 2002 s. 42. Åtminstone i Sverige användes budkavlar flitigt, dock efter Dal-
upproret 1743 endast för officiella meddelanden (Forssberg 2005 s. 71). 
606 FRA 7080 fol. 249v – 249. 
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vilket gav intryck av den kontinuitet civilförvaltningen hade nytta av att 
framhålla.  
 I fråga om den del av tjänstemännens korrespondens som bevarats till 
eftervärlden kan konstateras att stora luckor existerar. Sättet att handskas 
med dokument var inte särskilt professionellt. I Åbo t.ex. förvarades sta-
dens arkiv från ockupationstiden ännu efter fredsslutet hemma hos förra 
borgmästaren Simon Lydeman.607 Det fanns dock under civilförvaltning-
ens tid  exempel  på  en viss omsorg om arkiven, då tjänstemän avlöste 
varandra. Lagmannen Schmidtfelt måste t.ex. underteckna ett överlåtelse-
intyg i vilket han erkände sig av sin företrädare ha övertagit  ”Protocoller, 
Correspondenser, samt dess Lagmanna-Instruction”. Ett annat exempel 
härrör sig från tiden efter fredsslutet då de ryska tjänstemännen insamlade 
arkivalier i Finland.608 Man kan  också  utgå  ifrån  att  den  del  av  guver-
nementskansliets personal som före ofreden tjänstgjort inom den svenska 
förvaltningen drog nytta av sina tidigare erfarenheter i Finland.  
 Jag kommer i det följande att granska skrivelsernas art i Douglas brev-
bok, inte för att förmedla kännedom om arkiveringsprinciperna i general-
guvernementet utan för att undersöka det grepp Douglas höll sina underly-
dande i. Skrivelserna i brevboken är främst av två slag. Dels förekommer 
till enskilda befallningsmän och präster riktade specifika order (c. 70 % av 
alla skrivelser), dels allmänna direktiv till samtliga tjänstemän antingen i 
Åbo lagmansdöme eller i hela guvernementet (tillsammans c. 10 %).  Det 
bör framhållas att i den förra kategorin dominerar givetvis de brev som 
Douglas i sin egenskap av lagman sände till underlydande i sitt eget di-
strikt (c. 60 %). Till en början var det endast i ett mindre antal fall som 
generalguvernören vände sig direkt till namngivna personer i de andra 
lagmansdömena. Exempel på dylika hänvändelser var när Douglas gav 
instruktioner om uppköp av tjära till en befallningsman i Österbotten eller 
när han kontaktade en präst i vissa tullfrågor.609 Senare ökade dock denna 
kategori av brev (utgjorde år 1720 c. 15 %). Ju längre ifrån Åbo adressaten 
befann sig desto färre personliga order riktades till honom.610 I de andra 
distrikten kontrollerade respektive lagman att befallningarna åtlyddes  
enligt givna direktiv även om generalguvernören ibland skickade  brev  di- 
 
                                                 
607 v. Koskull 1952a s. 189 – 190. 
608 TsGAVF A191 (Mottagningsbevis av lagman Schmidtfelt 24.4.1718) fol. 889/252; 
TsGAVF A200 fol. 307. 
609 FRA 7080 fol. 16v – 17v, 7. 
610 FRA 7080 fol. 231. Andra gången enskilda befallningsmän i Vasa distrikt fick post från 
guvernementskansliet var först då en skrivelse daterad 13.7.1719 anlände med dragon till 
Esaias Rimahl och Johan Birling. Skrivelsen var ett led i undersökningarna gällande lag-
man Schmidtfelts förbrytelser (FRA 7080 fol. 271).  
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Tabell 4: Kategorier av skrivelser i Douglas brevbok 1717 – 1721  
 

 
Källa: FRA 7080 
Anm: Gruppen ”Till övriga” inkluderar också brev till städernas borgmästa-
re och rådmän. Gällande brev utan namngivna adressater konstateras att 
eftersom adressaten ibland angetts på originalets baksida och i början av 
perioden endast rubricerats ”Wälbetrodde Befallningsman” kan det vara 
svårt att avgöra vem breven riktade sig till ifall detta inte framgår av sam-
manhanget. 
 

 
                           1717         %       1718        %        1719        %        1720       %        1721        %      1717-21    %  
                           01.06 –                                                                                              – 31.08 
 
 
A. Brev med 
angivna adres-
sater  
1.Allm. direk-
tiv 

 
  
 
  5 

 
 
 
12,2  

 
 
 
21 

 
 
 
 6,2  

 
 
 
16 
 

 
 
 
 2,3  

 
 
 
  2 

 
 
 
 0,5 
  

 
 
 
 1 

 
 
 
 1,7  

 
 
 
 45 

  
 
 
 3,0 

 
2.Till samtliga 
tjänstemän i 
Åbo distrikt 

 
  
  - 
  

 
  
   - 

 
 
39 

 
 
11,5 

 
 
42 

 
 
 6,2 

 
  
12 

 
  
3,3 

 
 
 2 

 
 
 3,3 

 
 
 95 

 
  
6,4 

 
3.Till namn-
givna tjänste-
män i Åbo 
distrikt 

 
 
10 

 
 
24,4 

 
 
145 

 
 
42,8 

 
 
423 

   
  62,0 

 
 
234 

 
 
63,6 
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78,0 
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57,6 

 
4.Till namn-
givna tjänste-
män i andra 
distrikt 

 
   
 3 

 
 
 7,3 

 
 
35 
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85 

 
 
12,5 
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14,9 

 
 
  - 

 
 
   - 
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11,9 

 
5.Till militärer 
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 4,9 

 
45 
 

 
13,3 

 
66 
 

 
 9,7 

 
 25 

 
 6,8 

 
 2 

 
 3,3 

 
140 

 
 9,4 

 
6.Till övriga  
 

 
  8 

 
19,5  

 
40 

 
11,8 

 
49 

 
 7,2 

 
 37 

 
10,1 

 
 9 

 
15,0 
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 9,6 

 
B. Brev utan 
namngivna 
adressater 

 
 13 
    

 
31,7 

 
14 
 

 
 4,1 
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 0,1 
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 0,8 

 
  - 

 
   - 
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 2,1 

 
C. Samtliga 
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100 
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100 

 
1490 

 
100 
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rekt till lagmännens underlydande. Som exempel på hur orderna spreds 
som ringarna på en vattenyta kan tas det orderbrev som Lossakov fått i 
uppgift att utfärda den 20 mars 1720 gällande uttaget av mantalsmän. Det-
ta brev använde fogden Jonas Collin följande dag som underlag för sina 
befallningar till invånarna i Kyrkslätt. På samma sätt handlade i Lojo fog-
den Erik Ingman och dennes länsman Hans Söderman inom sina områ-
den.611                                                                                                                                             
 
Tabell 5: Fördelningen av allmänna direktiv och personliga order  
riktade till befallningsmän och präster av Douglas 1718 – 1720 
 
År 1718 1719 1720 
 Antal       % Antal      % Antal     % 
Allm.direktiv 60 17,7 58 8,5 14 3,8 
Personl.order 180 53,1 538 78,9 299 81,3 
 
Källa: FRA 7080 
 
I generalguvernörens brevväxling med sina underlydande var tonen kort 
och kärv och den smittade av sig på lagmännen  som  snart  brukade sam-
ma befallande språk i kontakterna med sina underlydande. Lagmannen K. 
G. Lillienfeld använde sig, under sin tid som Douglas vikarie, av hotelser 
om både fysiska straff och konfiskering av egendom då befallningsmannen 
Erik Hafverberg varit försumlig vid indrivningen.612 Lagman B. J. Tiesen-
hausen hotade å sin sida de bönder som tredskades vid skatteuppbörden 
med dödsstraff och han erinrade den ansvarige fogden om dennes skyldig-
het som tsarens tjänare.613 Repressionen användes alltså också inom tjäns-
temannakåren.  
 Brevboken innehåller ett antal brev även till andra adressater än befall-
ningsmän och lagmän – hälften av dem till officerare.614  Antalet skrivelser  
till officerare har sin topp under år 1718 beroende på tillsättandet av post-
löjtnanter, planeringen av mantalsrevisionen och upprättandet av Meldola 
kontrollstation. Douglas var själv till utbildningen officer och det märks i 
hans korrespondens. De flesta orderbrev var kortfattade, vanligen högst en 

                                                 
611 Vilkuna 2005 s. 121; Ylikangas & Siiriäinen 1973 s. 370. Se även t.ex. de i Acta histori-
ca förvarade breven från B.J. Tiesenhausen till Samuel Wilchman och till befallningsha-
vande i Borgå stad om insamling och sortering av stockar o. dyl. – båda daterade 23.7.1717. 
På baksidan av sistnämnda skrivelse har antecknats att ordern publicerats två dagar senare.  
612 Gardberg 1968 s. 388, 402; Ht 25 – 28.9.1722 i Pemar, FRA KO a 29 fol. 7. 
613 Vilkuna 2005 s. 156. 
614 T.ex. FRA 7080 fol. 4, 18v, 30. 
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handskriven sida. Också sådana brev som tillställdes de officerare som 
underlydde Douglas var lakoniskt och militäriskt formulerade. Så fick t. 
ex. Martakov vid flera tillfällen veta att han snabbt eller ”genom Natt och 
Dag” borde ta sig till Åbo.615 I många fall är vändningarna i skrivelserna 
schablonaktiga. Det gäller framför allt de order som utgår till befallnings-
männen då dessa inte fullgjort sina plikter. Ofta började breven med föl-
jande fras: 
 

 Deth afgåår här medh General Gouvernementets Ordre till Befallningsman 
NN ath straxt medh dessa orders handfongande…616 

 
Denna formulering användes även av kanslipersonalen i Douglas frånva-
ro.617 Man skapade också ett formulär som mutatis mutandis skulle använ-
das vid assignationer.618  Betraktar man den procentuella andelen allmän-
na direktiv respektive personligt riktade order av hela antalet skrivelser per 
år (med bortlämnande av de två ofullständiga tjänstgöringsåren 1717 och 
1721) ser man en tydlig trend: de allmänna direktiven minskar och hän-
vändelserna till enskilda befallningsmän ökar. Generalguvernören lärde 
känna sina underlydande tjänstemän och han såg positiva följder av ett 
stramare och mera patriarkaliskt grepp om förvaltningen. Praktiskt taget 
alla skrivelser i brevboken berör ekonomiska frågor i någon form. Riks-
kammarkollegiet krävde för övrigt, antagligen på grund av sin egen perso-
nal, att räkenskaperna skulle uppgöras på svenskt sätt och språk, en befall-
ning som var lätt att efterkomma i Åbo generalguvernement. Däremot var 
de redovisningsskyldiga i Viborg som var ryska militärer, trots upprepade 
påstötar inte kapabla att uppfylla dessa krav. 619  
 Under Douglas första resa till S:t Petersburg i början av år 1718 avstan-
nade ordergivningen tillfälligt. Ett år senare vid generalguvernörens andra 
resa utgick order som vanligt, men brevbokens koncept saknar då uppgift 
om skrivelsernas utställare. När Douglas var arrestant i Pojo sommaren 
1720 var de brev som utfärdades daterade där. Han hade då täta kontakter 
med de nyländska befallningsmännen och inte som under sin tid i Åbo 
med de åboländska – ett bevis på att den geografiska närheten hade bety-

                                                 
615 FRA 7080 fol. 18v, 30. 
616 Se t.ex. FRA 7080 fol. 60v – 60, 99v, 101v, 147, 195v, 232, 452. 
617 FRA 7080 fol. 209. 
618 FRA 7080 fol. 100v. 
619 Ranta 1987 s. 237. Ofta har även bland koncepten i brevboken medtagits specifikationer 
på t.ex. till militärförband assignerat spannmål eller listor på restantier och repartitioner. 
Dessa dokument har som bilagor medföljt brevens original (t.ex. FRA 7080 fol. 7) Också 
en hel del order riktade till kassören Erik Curling om utbetalningar av lönesummor före-
kommer och de har samlats till slutet av åren (se t.ex. FRA 7080 fol. 335 – 352). 
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delse för frekvensen av brev eller med andra ord att Douglas använde sig 
av de underlydande som var lättast att nå.620   
 I en skrivelse som ingår i Douglas brevbok har i marginalen antecknats 
följande: 
 
 Concept: till Orderne finnas i Secret Hindersons Concept book621   
 
Därmed uppkommer frågan om hur stort det mörkertal är som gäller de 
skrivelser som utgått från guvernementskansliet. I Douglas brevbok är ett 
antal order till befallningsmännen endast nämnda i form av förteckningar. I 
det fall att ”Hindersons konceptbok” innehåller förlagorna till dem och 
inga andra koncept finns i boken, föreligger knappast något större mörker-
tal, eftersom också dessa förteckningar finns medräknade i tabellerna ovan. 
Det står emellertid i varje fall klart att åtminstone en annan konceptbok 
utom Douglas egen fördes vid guvernementskansliet. Om den finns beva-
rad någonstans känner man för närvarande inte till. Det är därför inte möj-
ligt att med säkerhet betrakta bilden av ordergivningen i Åbo generalgu-
vernement som slutgiltig. 
 Informationens och ordergivningens kanaler visade sig vara delar av ett 
fungerande system. Det var en rysk nödvändighet med tanke på fullföljan-
det av uppgiften, att åstadkomma en effektiv beskattning. Douglas försök 
att genom ordergivningen skapa rutiner och större stringens stördes emel-
lertid av de ryska myndigheternas oenighet sinsemellan, oklarheterna i 
ansvarsfördelningen och tjänstemännens besticklighet. 
 
 
5.2 Kyrklig och religiös påverkan 
 
I det tidigmoderna samhället gav religionen människorna rättesnöret för 
det goda livet och den formade samtidigt deras världsbild. Den dikterade  
rätt långt individens handlande och tänkande. Tillika bidrog religionen till 
att skapa enhet inom riket. Prästerna förutsattes som herdar för sin hjord 
lugna församlingsbornas sinnen i tider av oro samtidigt som de skulle 
övervaka att de ofrälse stånden fullgjorde sina skyldigheter och behöll sin 
plats inom samhällssystemet. Också den kyrkliga lagstiftningen tog sikte 
på en förenhetligande normering.622 Tidigare har berörts prästernas roll i 

                                                 
620 Det finns 14 allmänna direktiv till nyländska befallningsmän och 18 personliga hänvän-
delser, men endast 3 till åboländska befallningsmän under Pojotiden (FRA 7080 fol. 413v – 
429v).   
621 FRA 7080 fol. 372v.    
622 Englund 1989 s. 30 – 31. 
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samband med beskattning och information. I det följande framhävs kyrka 
och religion som legitimerande, samhällsbevarande och lugnande kraft, 
men också som en kanal för påverkan. 
 
a. Konfessionernas konfrontation   
I den svenska stormakten var det den lutherska tron som utgjorde den för 
rikets invånare förenande och i förhållande till främlingar avgränsande 
religionen. Att det i östra Finland efter Stolbovafreden 1617 fanns områ-
den som införlivats med Sverige medförande en ortodox befolkning erkän-
des under dylika omständigheter vara ett problem. Denna folkgrupp utsat-
tes för starka omvändelseförsök. En ortodox invånare i den östliga riksde-
len betecknades ofta i källorna som ”rysse” (sic!) och hans religion som 
”rysk” eller ”grekisk”. På motsvarande sätt såg man på andra sidan grän-
sen sina västliga grannar som ”nemets” eller ”nemts”, vilket kunde betyda 
antingen ”tyskar” eller ”stumma” – dvs. icke ryskkunniga. Den lutherska 
tron kallades där ibland ”latinsk”.623    
 Under stora ofreden kom motsättningarna mellan luthersk respektive 
ortodox konfession att nå också västra Finland genom den ryska militärens 
uppträdande på arenan. Kampen fördes mindre på det ideologiska planet 
än på det rent praktiska. Tidigare har nämnts att en viss dialog, ehuru inof-
ficiell, fördes under ockupationen mellan representanter för de båda kyr-
korna. Att den skedde i vänskaplig anda vittnar den positiva skriftliga av-
skedshälsning Przybytowicz dedicerade den bibel med som han överräckte 
till Åbo domkyrka vid sin avfärd. Bortrövandet av inventarier och vanhel-
gandet av de lutherska kyrkorummen hade emellertid hört till den repressi-
va verkligheten ute i socknarna så länge krigshandlingarna pågick.624 Att 
ett legitimerande lugn återinträtt inom församlingarna vittnar bl.a. Gamla-
karlebyprosten Jacob Falanders utlåtande om vid granskningen av Kuorta-
ne kyrkoräkenskaper den 11 februari 1720. Han konstaterade där att en del 
av penningmedlen räddats vid ryssarnas intåg och snarast borde återbördas 
till församlingskassan samt bokföras. Exakt samma situation omtalas vid 
prostevisitationen i Närpes den 1 mars 1719.625 Andra indikationer på lug-

                                                                                                                
I Sverige skedde normeringen t.ex. genom Konkordieboken (1663), kyrkolagen (1686),  
psalmboken (1695),  katekesförklaringar och kyrkohandböcker.   
623 Villstrand 2005 s. 42; Katajala 2002 s. 48 – 52.  
624 Tegengren 1947 s. 57; Tengström 1833 s. 192 – 193; Einar W. Juva 1930 s. 362. När en 
sockenkyrka natten till den 2 augusi 1719 utsattes för inbrott var förövarna emellertid 
knappast ryssar. Douglas beordrade då nämligen prästerskap och befallningsmän att i byg-
derna efterspana förövarna och rovet som bl.a. bestod av ”2nne  Mäss skiorttor, 1 Silfwer 
Bägare, 1 Tenskåhl som brukades i funten, 1 Oblat ask av Tenn, 1 Båårkläde…” (FRA 
7080 fol. 283v).  
625 Lempiäinen 1973 s. 86, 113 – 114. 
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nare tider var att församlingsborna i olika socknar gick med på att reparera 
kyrkor och prästgårdar.626   
 En gemensam fiende för hela kristenheten var turken, som vanligen 
utmålades som blodtörstig och hänsynslös – detta trots att Osmanska riket 
inte utgjorde någon verklig fara för Sveriges kärnländer. Mytbildningen 
kring de ”hundturkar” eller kalmucker ryssarna medförde var grotesk. Ge-
nom att hålla den vid liv kastades en skugga inte bara över turkarna utan 
även över ryssarna. Samtidigt gick det inte att förneka att det var just i den 
fruktade arvfienden utanför kristenheten som den svenska monarken sökte 
en bundsförvant. Situationen var i många avseenden förvillande.627  
 
b. Kyrkan som moderator 
I vardagslivet före ockupationen hade man kunnat utgå ifrån att den på 
Luthers lilla katekes vilande hustavlan med dess treståndslära utgjorde en 
grund även för det politiska samförståndet. Som ideologisk skapelse tjäna-
de den med sitt hushållsstånd, sitt kyrkostånd och sitt politiska stånd ett 
syfte inte bara som rangerande system och en maktens hierarki utan också 
som bas för en växelverkan. Allmogen hade då i sin argumentation för 
rättigheter kunnat hänvisa till den gemensamma lutherska världsbilden – 
en möjlighet som minskat i och med att motparten i dialogen under ocku-
pationstiden inte alltid ägde samma troslära.628 Trots att de flesta civila 
ämbetsmännen i Åbo generalguvernement härstammade från Finland var 
det inte alltid från överhetens sida lätt att åstadkomma en religiös legitime-
ring av ämbetsmännen i stil med vad som kunde ske i Sverige.629 
 Under ockupationstiden tillämpades, som tidigare konstaterats, den 
svenska kyrkolagen, men de svenska kyrkliga direktiven med t.ex. bön-
dagsplakat och tacksägelsetexter nådde inte längre prästerna i Finland. Den 
religiösa förkunnelsen förmedlades dock till församlingarna som förr via 
gudstjänster och andakter av olika slag. Det var emellertid inte på grund av 
prästbristen möjligt att regelbundet arrangera gudstjänster i varje försam-
ling. Sämst var situationen i Österbotten.630 I Åbo domkyrka återupptogs 
de regelbundna svenskspråkiga söndagsgudstjänsterna den 26 maj 1717.631 

                                                 
626 Ibidem 1973 s. 39, 53, 55, 58, 60, 70, 72, 77, 78, 99, 105, 112, 118, 119, 124, 132, 134 – 
135, 144, 147. 
627 Villstrand 2005 s. 30-31; Tarkiainen 1986 s. 305; Simolin 1912 s. 255; Wessman 1924 
passim. Borodkin påpekade att kalmuckers och kosackers otyglade beteende ökade brotts-
ligheten inom tsarens armé (Borodkin 1910 s. 190). 
628 Villstrand 2005 s. 62 – 63; Englund 1989 s. 45. 
629 T.ex. ”Orätt Saköre göra ingen Herra rijk Men lagh och Rätt är Herrans prijs” (Sveriges 
rikes lag 1734, Domareregler). 
630 Rimpiläinen 1978 s. 39 – 40, 44.  
631 FRA Jacob Immenius samling, dagbok 26.5.1717. 
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Utom att man i de flesta församlingar hade som mål att hålla söndagarnas 
högmässor försökte man ordna s.k. veckopredikningar som 
 

 …för the långwägades skull måste om lögerdagarna hålla… till dageliga 
Morgon och affton böners idkande uti sina huus och bymåhl,…632 
 

Och t.ex. i Malax och Ilmola noterades vid prostevisitationer år 1719 att 
aftonbönestunder hölls i byalagen.633 Man gjorde alltså sitt bästa att efter-
komma uppmaningen i ett cirkulärbrev av den 14 november 1717 från Ritz 
i vilket uppmanades till morgon- och aftonböner i alla byar.634 Kyrkan 
strävade med andra ord efter att upprätthålla sin verksamhet i så stor ut-
sträckning som möjligt, vilket bidrog till att lugna stämningarna och även 
skänka stabilitet åt samhället i övrigt. 
 En uppfattning om vilka texter som låg till grund för predikningarna får 
man genom prostevisitationernas protokoll. Visitationstillfället inleddes 
med andakt och protokollens ingresser omtalar ur vilket ställe i bibeln 
texten var hämtad. Man kan av dessa notiser sluta sig till att predikningar-
na inte i stort avvek från dem som hölls under tiden före ockupationen.635 
Man höll nämligen rätt långt fast vid anvisningarna från den svenska tiden 
om texterna för kyrkoårets söndagar.636 Däremot finns inga tecken på att 
något överhetligt ryskt påbud om iakttagande av kyrkliga helgdagar skulle 
ha utgått såsom fallet var under lilla ofreden.637 Predikotexterna hämtades 
vid denna tid företrädesvis ur nya testamentet. Visitationerna förlades ofta 
till påsktiden då den religiösa överhetens passionspredikningar gav en 
tillfällig tröst åt dem som led. Också Jesu förmåga att göra under ingav 
nytt hopp.638 I vissa predikningar förmanades menigheten till helig vandel, 
inbördes tjänstvillighet, plikttrohet och kärlek. Man varnade för falska 
profeter och utvecklade t.ex. texten om den otrogna förvaltaren. Hos profe-
ten Sakaria stannade man för uppmaningen att döma rätt och med 
fridsamma domar samt att inte älska falska eder.639 Prästerna vinnlade sig 
om att 
 

                                                 
632 Lempiäinen 1973 s. 126 (citatet), 52 – 53, 99, 107, 121, 128, 144. 
633 Ibidem s. 107, 53. 
634 Tengström 1833 s. 190. 
635 Lempiäinen 1973 passim (se även FRA Jacob Immenius dagbok passim.). 
636 Ibidem s. 76, 86, 89, 98, 125, 135, 143, 146. 
637 Cajander 1892 s. 38. 
638 Lempiäinen 1973 passionspredikningar: s. 35, 64, 83, 94, 95, 101, 104, 111, 121, 123, 
131, Jesu underverk: s.  43, 58, 146. 
639 Ibidem s. 39, 41, 47, 52, 106, 98. 
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 … genom thens högstens bijstånd, slijka Bibliske böcker uhtwälia, som 
med desse tijdzens conjuncturer mäst öfwerens stämma!...640 

 
Till kyrkans lugnande inverkan bidrog också dess förmåga att trots ”de 
sorgliga tiderna” sköta även fattigvården. Man fördelade de fattiga på olika 
rotar och bönderna förmanades göra vad som 
 

 …effter Gudz ord Kongl. Förordningar öfwerhetens befallningar samt land
 zens egen bevillning  emot dhe fattige tillkommer.641 

 
Detta protokollfördes vid visitationen den 19 januari 1719 i Lillkyro. Utom 
att man underhöll de s.k. allmosehjonen gavs också änke- och hospitalh-
jälp.642 Några månader före fredsslutet uppgavs från olika församlingar i 
Österbotten (Kauhajoki kapell, Kurikka kapell, Lappfjärd och Närpes) att 
fattigdomsläget var tillfredsställande.643 
 
c. Påverkan genom religionen 
Om man, i likhet med bl.a. Andrea Gawrich, utgår ifrån att en regim svårli-
gen legitimt kan bygga sin existens på våld, kan man fråga sig vilket alter-
nativet är. Den svenska forskaren Peter Ericsson ger sitt svar: ideologiskt 
tilltal. Därmed avser han att överheten riktar en appell till invånarna. Det 
repressiva hotet om våld ligger då visserligen i bakgrunden, men den tillta-
lade, dvs. undersåten, kan åtminstone formellt välja mellan internalisering – 
alltså acceptans – eller förkastande. Legitimeringen uppkommer genom att 
överhetens maktutövning uppfattas som ett gudomligt mandat – Guds vilja 
uppfylles genom att påbuden efterlevdes.644 Till kategorin religiösa tilltal 
hörde följande tankegångar som bl.a. kom fram i svenska böndagsplakat 
och tacksägelsetexter: ”Du är en syndare”, ”Du skall lyda” och ”Du tillhör 
Guds folk”. Kriget förklarades genom dessa, enligt Ericsson, vara ett resul-
tat av folkets synder, vilket gjorde att problemen flyttades från det politiska 
planet till det etiska.645  
 I Finland kunde under stora ofreden det religiösa tilltalet utformas på 
liknande sätt. Till följd av folkets synder befann sig landsdelen i sitt dåva-
rande tillstånd. Ett par citat från prostevisitationerna i Lembois (Lempäälä) 
11.3.1718 och Jockis (Jokioinen) 25.1.1719 får åskådliggöra detta även om 

                                                 
640 Ibid. s. 128. 
641 Ibid. s. 146 p. 17, jfr även s. 84 p. 8, s. 87 p. 6, s. 96 p. 10, s. 112 p. 6, s. 132p. 7, s. 148 
p. 14. 
642 Ibid. s. 96 p. 10, s. 106 p. 7, s. 79 p. 7, s. 118 p. 17. 
643 Ibid. s. 72 p. 6, s. 88 p. 5, s. 99 p. 9, s. 118 p. 17. 
644 Se Ericsson 2002 passim. 
645 Ibidem s. 69 – 72, 83 – 103, 106 – 108, 263. 
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andra exempel finns. I protokollet från Lembois antyds rätt försiktigt orsak 
och verkan. 
 
 …att opmuntra alla till en sorgfellig wako i dessa fahrlige tijder till en brin-

nande andacht och inerl. böön at afbedia det Gudz skarpa straffrijset, som 
oss för wår synd och säkerheet öfwerkommit är.  

 
Liknelsen med riset som straff var en ofta förekommande metafor och 
fanns redan t.ex. i böndagsplakat år 1683, där det siades om kommande 
olyckor.646 Vid visitationen i Jockis sades klart ut vad saken gällde. 
  

 Effter detta gafz dem widlyfftigt widhanden, hwad högnödigast wore i des-
se beklagelige och sårgefulle tijder att angripas, till att förwärfwa sig igen 
den förlorade och medelst wåra grofwa synder ifrån oss afwände himblanå-
den, att förmå oss gudz mächtiga beskydd och bewarelse mitt ibland det 
fremmande till synda straff oss tillskickade folck;…647  

 
Straffet hade drabbat syndarna. Ur texterna lyser fram att det inte var poli-
tiska misstag eller militära nederlag som försatt landet i en svår situation, 
utan allmogens syndfulla liv, ett skuldbeläggande av de redan hemsökta. 
Försöken till legitimering gällde alltså fortfarande den svenska riksledning-
ens handlande, inte ockupationsmaktens. Intressant är också att i den senare 
predikan skedde en uppdelning i oss, underförstått ordets hörare och görare, 
och dem, dvs. det främmande folk som utgjorde själva straffet. Bilden av att 
ett folk sänts till straff för ett annat förefaller nästan biblisk. En liknande 
tanke och tydlig konfessionell och ideologisk markering framförde biskop 
Gezelius i ett brev 1713 då han konstaterade att  
 
 …man updrager theras underkufwande en mächtig och i Guds dyrkan will-

farande Potentat…648 
 
Det religiösa tilltalet förekom också under lilla ofreden t.ex. i Åbo domka-
pitels cirkulärbrev 9.3.1743.649  
 Samtidigt som kyrkan alltså gick in för att, följande sin missionskallel-
se, rädda själar, pekade den på att religiös villfarelse rådde bland de ryska 
ockupanterna. Prästerskapet markerade därmed en gräns för symbiosen 
med ockupanterna. På så sätt förmedlades samtidigt med det religiösa bud-

                                                 
646 Villstrand 2005 s. 54; Cajander 1892 s. 56. 
647 Lempiäinen 1973 s. 101 – 102, 67 p.4 (citaten), 60, 83, 95, 125, 131, 142 (skuldbeläg-
gandet). 
648 Alopaeiska pappren 1891 – 1892 s. 250. 
649 Cajander 1892 s. 54 – 56. 
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skapet en försäkran om solidaritet med kyrkomenigheten. Vad som ekade i 
kyrkorna nådde säkert fram till ockupanternas öron och blev en orsak till 
militärens och guvernementsledningens misstänksamhet mot prästerska-
pet.650  
 Religionen erbjöd en inkörsport till invånarnas tankevärld. Den utgjor-
de en oantastlig väg till påverkan. Ockupanterna gjorde därför ansträng-
ningar att behärska också denna del av befolkningens liv. Golitsyns tidiga-
re nämnda personliga övervakning av prästmötena, superintendenten Przy-
bytowicz teologiska diskussioner med den kyrkliga ledningen i Åbo och 
Douglas motvillighet att godta en svårkontrollerbar uppdelning av konsi-
storieverksamheten vittnar om detta. Det är mot bakgrunden av detta man 
får se prästerskapets skarpa gränsdragning mellan ”oss” och ”dem”. Man 
kan alltså konstatera att i den tudelning Andrea Gawrich framfört som två 
vägar till legitimitet under en ockupation: påverkan genom värderingar 
och/eller genom handling var under stora ofreden ockupanterna hänvisade 
uteslutande till den senare.  
 Det med kyrkan förknippade skolväsendet var av rätt litet intresse för 
ockupanterna. Visserligen fortsatte vissa skolformer dvs. katedralskolan, 
trivialskolorna och Janakkalaskolan att i liten skala utbilda präster och 
tjänstemän, men som påverkare var skolan för långsamt fungerande. Detta 
med tanke på att ockupationen aldrig var tänkt som ett långvarigt tillstånd. 
Någon omskolningskampanj av det slag Eric Carlton nämner kunde det 
aldrig bli fråga om.651 Som stabilisator, som påverkare och som informa-
tionskanal i bägge riktningar mellan ockupanter och befolkning hade kyr-
kan därför större betydelse.   
 
 
5.3 Samspelet mellan förvaltning och rättsvård  
 
Under ockupationstiden var brott, osedlighet och fylleri utbredda bland 
befolkningen.652  En inhemsk domsrätt, både världslig och andlig, utövades 
emellertid även om det ännu år 1719 kunde hända att någon enskild rysk 
officer undersökte föregivna brott och rentav utdömde straff. I december 
1718 gjorde Åbo domkapitel en hemställan hos generalguvernören om 
åtgärder för att stävja sedeslösheten. Också vissa präster förde ett utsvä-
vande liv och utgjorde dåliga exempel för folket. Traditionellt hade till 
prästrollen hört att i fråga om sexualbrott varna, förhöra och ange de skyl-
                                                 
650 Jfr Forssberg 2005 s. 34. 
651 Carlton 1992 s. 30 – 42; se också avhandlingens inledning!  
652 Einar W. Juva 1930 s. 577 – 578; Alanen 1948 s. 190; Luukko 1967 s. 772; Hainari & 
Grotenfelt 1922 s. 674; Kuvaja & Rantanen 1994 s. 317. 
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diga. Präster som själva förde ett syndfullt liv förlorade sina möjligheter att 
påverka församlingsbornas sinnen i positiv riktning.653 Vid ett tillfälle hän-
de t.ex. att 
 
 …hos Consist. anmäldt blifwit, att Kapellanen i Pemar, And. Olenius sig 

ohöfwiskt emot Gr. Douglas skickat, inridande, i rusigt tillstånd på hans 
Gård, derwid hwarjehanda owäsende tillika föröfwat,…654  

 
Olenius inkallades till konsistoriet för att näpsas.655 Douglas tog inte till 
orda i egen sak utan lät, som sig bör, överträdelsen dömas av behörig in-
stans.  
 Att märka är att trots det sedliga förfallet var antalet utomäktenskapliga 
barn relativt lågt, endast 4 % av alla födslar. Av dessa barn hade blott hälf-
ten ryssar som fäder. Dessa sistnämnda fakta pekar på jämförelsevis lugna 
förhållanden.656 
 Inte allt som händer inom ett samhälle brukar i och för sig anses angå 
den politiska gemenskapen. Religion och moralfrågor hör t.ex. till de före-
teelser som i detta avseende haft en varierande ställning under tidernas 
lopp. Under ortodoxins tidevarv och ännu länge därefter dömdes såväl 
äktenskapsbrytare som kyrkoskolkare till skamstraff. Dylika förseelser 
ansågs vara offentliga angelägenheter, antagligen beroende på att familj 
och religion uppfattades som sammanhållande faktorer.657 Så var t.ex. fog-
dar och länsmän skyldiga att ge handräckning åt kyrkan om personer som 
dömts för olovligt lägersmål vägrade infinna sig för kyrkoplikt.658 Denna 
från det svenska samhället bevarade syn garanterade under den ryska civil-
förvaltningens tid i Finland att kyrkans domsrätt ingick i det monopolise-
rade straffrättssystemet och bidrog därmed till att öka förvaltningens legi-
timitet.    
 Generalguvernören hade vid införandet av civilförvaltningen fått reor-
ganisera rättsväsendet i Finland efter eget förgottfinnande.659 De administ-
rativa tjänstemännen kom att spela även en judiciell roll i och med att de 
rannsakade och avdömde mål.660 Detta skedde utgående från den maktpo-
                                                 
653 Tengström 1827 s. 32 – 35; Rimpiläinen 1978 s. 86; Lehtinen 1967 s. 295; Aalto 1996 s. 
216.  
654 Tengström 1827 s. 32 – 33. 
655 Rimpiläinen 1978 s. 86. 
656 Villstrand 1997. 
657 Hertzberg 2005 s. 511 – 512; ex. på inställningen till denna typ av brott finns bl.a. i 
Lempiäinen 1973 s. 51 p. 5, 54 p. 13, 97 p. 17, 109 p. 7, 110 p. 2, 110 – 111 p. 4, 111 p. 5, 
112 – 113 p. 8, 113 p. 11, 145 p. 11 och 14.  
658 Lempiäinen 1973 s. 92, 145. 
659 Luukko 1967 s. 761. 
660 v.Koskull 1952a s. 152. 
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sition generalguvernören och lagmännen intog i förhållande till befolk-
ningen. Någon motsvarighet i den svenska förvaltningstraditionen existe-
rade inte i detta fall.661  

Till en början kunde förhållandet uppfattas som en form av nödlös-
ning, vilken tillgreps innan domstolsverksamheten igen kommit igång. 
Men när systemet upprätthölls ännu efter det att de inhemska domstolarna 
på befolkningens begäran börjat fungera innebar det att ett dualistiskt sy-
stem rådde.662 Att så var fallet, kan anses vara märkligt, eftersom både 
generalguvernören och lagmännen därtill fungerade som juridiska instan-
ser stående över häradsrätter och stadsrätter. Några högre domstolar inrät-
tades nämligen inte i Åbo generalguvernement och då man inte ansåg det 
vara möjligt att inskränka rättsskipningen till enbart underdomstolar upp-
stod denna egenartade kombination av administrativ och judiciell maktut-
övning. Den hade sin motsvarighet i det ryska systemet där t.ex. guvernö-
rerna utom styrelsen även skötte rättsvårdande och lagstiftande uppgif-
ter.663 En uppdelning av administrativ och judiciell makt skedde i Ryssland 
genom en reform 1719. Denna uppdelning försvann emellertid igen ur 
praxis i slutet av 1720-talet.664 Det är möjligt att den dualistiska situationen 
under stora ofreden också gav de svenska lagstiftarna en tankeställare då 
de i 1734 års lag inlemmade ett uttryckligt stadgande om skillnaden mellan 
domstols- och förvaltningsärenden.665 Också under den svenska ockupa-
tionen av Danmark 1657 fanns tendenser bland militärbefälet att ta sig 
juridiska befogenheter eftersom överkrigskommissarien Allert Siltman fick 
i uppgift att övervaka att regementscheferna avhöll sig från detta.666 

Generalguvernören i Finland ansågs motsvara den fredstida hovrätten 
och lagmännen blev ersättare för lagmansrätterna. Emedan förvaltningens 
tjänstemän för det mesta saknade insikter i juridik kom inkonsekvens att 
karaktärisera rättsvården under denna tid till förfång för laglighet och legi-
timitet.667 Lagman Stackelberg gjorde under ockupationens sista år ett 
försök med en lagmansrätt som höll ting bl.a. i Vörå, Lappfjärd och Peder-
söre. Av formuleringarna i rättsprotokollen framgår att som bisittare fun-
gerade lagmanssekreteraren Isak Henriksson Peldan och synbarligen fanns 
även en nämnd på plats. Att inte denna rättsinstans helt saknat kompetens 

                                                 
661 Lövgren 1984 s. 69. 
662 Luukko 1967 s. 261. 
663 Peterson 1979 s. 249. 
664 Riasanovskij 1984 s. 232. 
665 Sveriges rikes lag 1734 BB 10:26; jfr nuvarande stadgande i kap. 11 § 2! 
666 Torstendahl 1965 s. 402. 
667 v.Koskull 1952a s. 155, 206 – 207, 214. Som ett undantag från den svenska tidens upp-
delning mellan rättsvård och förvaltning kan ses den blandning av uppgifter som förekom 
inom städernas magistrater.   
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vittnar det omdöme och sent gjorda erkännande om som fälldes efter freds-
slutet då man berörde Stackelbergs ”träffel. Lagfarenheet” och lämnade 
domstolens alla utslag i kraft.668  
 Rättsförhandlingarna i den tidigare nämnda tvisten mellan Lietzen och 
Sennenberg uppvisade dock vissa för stora ofredens judiciella förhållanden 
typiska drag. Golitsyn och Douglas tog ställning för var sin part i målet 
och drog sig inte för att försöka påverka utgången. Golitsyn gjorde det, då 
han tvingade fram en lindring av Sennenbergs dom och Douglas, då han 
återremitterade ärendet till häradsrätten med krav på förklaring och änd-
ring av domslutet. Med andra ord blandade sig såväl militärbefälet som 
förvaltningstoppen inte bara i utnämningen av kyrkans och lagens tjänare 
utan också i utövningen av deras verksamhet.669  

Också annars skedde avvikelser från tidigare rättspraxis. Det hände att 
generalguvernören kallade på tingsdomaren Jakob Callia till sitt hus för att 
undersöka och avdöma kriminalfall. Ibland måste prästerna försöka utreda 
de brott som förekommit i deras församlingar. Så blev t.ex. pastorn Johan 
Bergbohm i mars 1719 beordrad att undersöka ett mord och med bymenig-
hetens hjälp efterspana de klädespersedlar och andra föremål som försvun-
nit i samband med brottet. I ett antal fall fick de lokala myndigheterna 
hjälp av ryska militärer. Det rörde sig då vanligen om svårare brott. Så var 
fallet t.ex. då en bonde i Lembois mördats av soldater. Golitsyn sände kap-
ten Jelavlov till orten och Douglas uppmanade sina befallningsmän att 
bistå honom.670   
 Eftersom det på grund av bristen på domare var omöjligt att hålla ordi-
narie ting inom varje tingslag lät Douglas behoven avgöra var domstolarna 
skulle sammanträda, en praktisk men föga legitimerande oregelmässighet. 
Åtal väcktes av länsmän och fogdar eller av personer, som dessa befull-
mäktigat och varje mål anmäldes till guvernörsämbetet. Vid städernas 
domstolar hade stadsfiskaler åtalsrätten. Lagmännen fungerade som över-
exekutorer då civilmål verkställdes. Osäkerhet kunde emellertid råda om 
var mål skulle anhängiggöras. Kyrkoherden i Vemo Jeremias Wallenius 
sände till domkapitlet i Åbo en förteckning över i trakten inträffade illgär-
ningar. Jakob Ritz vidarebefordrade dock skrivelsen till domaren Callia 
eftersom avgörandet i sådana ärenden ej hörde till konsistoriets befogenhe-
ter.671 Domprosten gav därvid prov på ett formellt korrekt förfarande. Li-
kaså förfor domkapitlet i Åbo legitimt då det i december rapporterade till 
generalguvernören de våldsdåd en rysk soldat gjort sig skyldig till i Leta-

                                                 
668 v.Koskull 1952a s. 230 – 232. 
669 Korpinen 1981 s. 364 – 365; v.Koskull 1952a s. 177, 225 – 228. 
670 FRA 7080 fol. 248v, 229, 363, 375. 
671 v.Koskull 1952a s. 198, 228; Kajanti 1939 s. 57. 
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la.672 Vid en prostevisitation i Ilmola protokollfördes igen att en rysk fiskal 
med våld höll en kvinna som mätress. Visitationens förrättare avfattade då 
en skrivelse med krav på åtgärder till kommendanten för de trupper som 
förlagts i Lillkyro överste Jusupov.673      

En intressant företeelse i samband med de inhemska domstolarna är att 
till dem även hänvisades mål gällande invånares brott mot den ryska över-
heten. Synbarligen ville man på så sätt öka känslan av legitimitet. Walter 
von Koskull förmodar dock att denna intention förfelade sin verkan. Han 
antar också att det kan ha varit av bekvämlighetsskäl eller för att lättare 
kunna övervaka rättsförhandlingarna som ockupationsmakten anlitade den 
instans som geografiskt sett låg lämpligast till. Straffen var i dessa fall 
hårda och förväntades ha repressiv effekt.674  
 De klagomål gällande militära övergrepp som ingavs till lagmännen, 
samlades i allmänhet på listor efter att ofta ha kompletterats med närmare 
utredningar. Sammanställningarna gavs sedan till generalguvernören som 
vidarebefordrade dem till överbefälhavaren, vilken i sin tur lät göra under-
sökningar och därefter fällde sina domslut. Officerarnas möjligheter att 
övervaka soldaternas uppträdande hade förbättrats då krigshandlingarna i 
Finland upphörde. Å andra sidan var det fortfarande svårt att fastställa 
identiteten på de felande militärerna och avgöra i vilka enheter de tjänst-
gjorde. Sommaren 1718 omnämns dock för första gången ett speciellt un-
dersökningsorgan kallat krigsförhöret, vilket leddes av överste Pestrikov. I 
en skrivelse i maj 1719 påpekade generalguvernören emellertid att klago-
mål över nya militära överträdelser i fortsättningen skulle behandlas av 
cheferna för de berörda truppförbanden. Golitsyn och det honom under-
ställda krigsförhöret förvandlades därefter till enbart en besvärsinstans. 
Cheferna för de olika truppförbanden blev därigenom medvetna om att det 
existerade en användbar besvärsväg för civilbefolkningen. Detta var ägnat 
att preventivt minska ett repressivt uppträdande från militärens sida. Brott 
som riktades mot civilförvaltningens tjänstemän behandlades av general-
guvernören.675  
 När det svenska väldet återupprättades i Finland kom åtalade tjänste-
män som – om också med stränghet – endast följt sina förmäns order i 
allmänhet att gå straffria, medan de som sett till sin egen fördel bestraffa-
des. De skyldiga var både fogdar, präster och lägre tjänstemän såsom 
länsmän, deras skrivare och staroster. Domböckerna från tiden strax efter 
stora ofreden i hela det tidigare generalguvernementet innehåller talrika 

                                                 
672 Tengström 1827 s. 35. 
673 Lempiäinen 1973 s. 57; Vilkuna 2005 s. 164. 
674 v.Koskull 1952a s. 198, 228, 223 – 224; se t.ex. FRA 7080 fol. 251.  
675 v.Koskull 1953 s. 29 – 34; Kuvaja 1999 s. 162, 203. 
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exempel på tjänstemän som anklagades för övergrepp vilka förövats både 
under och efter stora ofreden.676 Ockupationens efterspel vid domstolarna 
behandlas närmare i kapitlet om befolkningens reaktioner.   

Juridiska besvär förekom i stort antal; däremot är uppgifter om s.k. vad 
få. Hänvändelser till de i S:t Petersburg verkande kollegierna fick endast 
ske om de som besvärade sig inte fått sin sak prövad i lägre instans. Detta 
ledde i likhet med de långa avstånden till att endast ett par fall togs till 
behandling i justitiekollegiet på basis av klagomål från västra Finland. I 
båda fallen var lagman Tiesenhausen i Borgå part i målen. Det ena gällde 
dragkampen om Borgåkonsistoriet och det andra en tvist om det beslag av 
tjära som drabbat rusthållaren Mattias Forsman på order av lagmannen.677  

När det gällde dödsstraff hemställdes dock domarna vanligen till gene-
ralguvernören.678 I oktober 1718 rapporterade Douglas om åtta domslut 
som tillställts honom från olika delar av guvernementet.679 Behandlingen 
påskyndades i ett fall sommaren 1718 då en klockarhustru i Virmo dömdes 
till omedelbar avrättning och bränning på bål för ett rått barnamord.680 
Douglas fastställde som regel dödsstraffen i repressivt syfte ”androm till 
Warnagel”, men då Valborg Jacobsdotter fällts för häxeri i Vasa upphävde 
han domen eftersom han ansåg henne själsligt sjuk.681 Denna av Douglas 
självpåtagna s.k. leuterationsrätt hade i Sverige tillkommit konungen.682 
Att domar verkligen på detta sätt kunde mildras i högre instans och kon-
frontationen mellan bondesamhället och makthavarna tonas ned gav den 
politiska kulturen ett drag av humanitet.  

Medan domstolarna i början av civilförvaltningens tid överhopades 
med mål gällande stölder samt sedlighets- och våldsbrott blev det under de 
sista åren av ockupationen vanligt att också civilmål och förrättningsären-
den togs till behandling. Exempel på de sistnämnda var inspektioner av 
ödehemman, granskningar av ansökning om skattefrihet, stadfästelser av 
köpebrev, utfärdande av lagfarter, arvskiftesförrättningar osv. Vardagsli-
vets stabilitet präglade med andra ord också rättsförhållandena.683  
                                                 
676 Vilkuna 2005 s. 205 – 214; Lindeqvist 1919 s. 518 – 521. 
677 v.Koskull 1952a s. 147 och fotnot. 
678 FRA 7080 passim (ex. på efterlysningar FRA 7080 fol. 75v, 287v, 394v – 394, 414v, 
416v – 416 och dödsdomar  FRA 7080 fol. 117, 149v – 149, 233). 
679 Borodkin 1910 s. 198. 
680 Kajanti 1939 s. 58. 
681 FRA 7080 fol. 117 (citatet), 149v – 149, 427. Eventuellt rör det sig om samma Valborg 
Jacobsdotter, som strax före stora ofreden varit intagen på Korpholmens hospital i Kronoby 
där även ”huvudsvaga” beretts plats (Hospitalets kommunionsbok i Björkman 2007 s. 33).  
682 v.Koskull 1952a s. 213. Hovrätterna hade dock i Sverige 1713 fått rätt att av effektivi-
tetsskäl leuterera kriminalfall som tillställts dem, men Douglas var knappast medveten om 
detta.   
683 Kajanti 1939 s. 59; v. Koskull 1952a s. 193. 
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Ryssarna hade till Finland medfört generalgevaldigern Jepifanov som 
kunde ingripa också mot ämbetsmän, men de administrativa tjänstemännen 
under ledning av Douglas innehade normalt de civila polisbefogenheterna. 
Då civiltjänstemän arresterades kunde det gå till på det sätt som general-
guvernören gav anvisning om då lagmannen Martin Brummer skulle stå 
till svars för sina olagliga åtgärder. Befallningsman Jacob Lydeman, som 
skötte uppbörden i Korpo, Nagu, Nummis och Rimito, och som hörde till 
dem som klagat över Brummers handlande, fick av Douglas order om att 
nästa gång Brummer visade sig samla bönderna och med hjälp av dem 
fängsla lagmannen och föra honom till Åbo.684 På liknande sätt förfor man 
då bonden Henrik Jakobsson i Lillkyro i januari 1718 befanns hos sig 
gömma en förrymd rysk dentjik, dvs. dräng. Länsmannen, rättaren och en 
nämndeman häktade bonden som fördes till lagman Tiesenhausen. Henrik 
Jakobsson bestraffades med 10 par spö och några dagars fängelse, men 
efter det gick bonden i bastu på residenset med lagmannens dräng.685  

Inom den svenska förvaltningen hade fjärdingsmännen och länsmän-
nen övervakat fångtransporterna. Innan fångarna kunde skickas bort måste 
länsmännen ibland ta dem i förvar i eget hus. Detta hade bl.a. lett till att 
kronofogden Jacob Callia år 1693 på egen bekostnad hade låtit inrätta en 
arrestlokal på sin gård. I Vittis måste emellertid socknens bönder stå för 
kostnaderna när länsman Rönnbeck byggde ett häkte.686 Fängelser, dvs. 
landsdelens fästningar, användes under stora ofreden endast för politiska 
fångar. Andra brottslingar utplacerades på bondgårdar, ett förhållande som 
ledde till talrika rymningar. Alla efterlysningar skedde så att generalguver-
nören varskodde församlingarnas präster som med anslag och via predik-
stolarna kungjorde de förrymdas signalement. I vissa fall gällde efterlys-
ningarna personer som under repressionen i början av ockupationstiden 
tvingats i ryska officerares tjänst.687  
 Att svensk lag generellt följdes och att inhemska män handhade rätts-
vården kan tänkas ha varit ett uttryck för att rättsvården av ryssarna huvud-
sakligast ansågs vara en intern angelägenhet för landets invånare. Detta 
gjorde att rättsförhållandena trots brokigheten kom att få ett sken av legi-
timitet i folkets ögon. Dessa faktorer noterades också nogsamt då de 
svenska domarna efter fredsslutet återvände till landet. De fällda domslu-
ten blev vanligen gällande och sådana domar som utdömts, men inte verk-
ställts under ofreden exekverades. Endast då formella fel begåtts togs dom-

                                                 
684 FRA 7080 fol. 279.  
685 v.Koskull 1953 s. 14. 
686 Blomstedt 1985 s. 301; Viikki 1973 s. 308, 375. 
687 FRA 7080 fol. 61, 75, 182v, 245, 355. Också gällande förrymda officershästar utfärda-
des efterlysningar (se t.ex. FRA 7080 fol. 56). 
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sluten till förnyad prövning. Inom Åbo hovrätt tvekade man ifråga om 
tillvägagången och inbegärde vid ett par tillfällen år 1722 jusitierevisio-
nens resolutioner. Resultatet blev att hovrätten när det gällde tvistemål och 
mindre brottmål lät de domar som fällts under ofreden förbli i kraft. Till 
och med i sådana fall där t.ex. dråpare enligt rysk praxis endast pryglades 
ansågs straffet tillräckligt, eftersom en person ej kunde bestraffas två 
gånger för samma brott och straffet därtill utdömts av främmande makt.688 
Att domar förblev gällande och ny rannsakning endast förrättades i sådana 
fall där uppenbara brister i behandlingen kunde konstateras, måste av be-
folkningen i Finland ha uppfattats som en svensk legitimering av stora 
ofredens rättsväsende.689   
 
 
5.4  Ockupationsmaktens interna konflikter 
 
För att bilden av den politiska kulturen skall bli fullständig bör också de 
konflikter som uppstod mellan civilförvaltningens och kyrkans ledning 
liksom relationerna mellan ockupationens två främmande aktörer, den 
ryska civilförvaltningen och militärmakten undersökas. Till följd av att den 
civila förvaltningens viktigaste uppgift bestod i att organisera skatteupp-
börden så att den uppfyllde den ryska arméns behov var det även av stor 
betydelse vilka subordinationsförhållanden som rådde inom landet. Gene-
ralguvernören underlydde rent formellt arméns kommendör furst Golitsyn 
och hade därför när det gällde de militära kraven små möjligheter att avvi-
ka från dem. 
 Då tvister uppstod med prästerskapet eller de ryska officerarna i Fin-
land vände sig generalguvernören till sina förmän, men det var långt ifrån 
alltid förmännen tog parti för Douglas. Kyrkoherden Jacob Falander690 i 
Gamlakarleby, inkom efter att inte ha fått generalguvernören att reagera, 
till tsaren med klagomål över den skatt som påförts prästerskapet. Efter-
som både Apraksin och Golitsyn lade sina ord för kyrkoherden befriades 
prästerna från skatten.691 Initiativet till skatten kom emellertid från Doug-
las överordnade. Man kan förmoda att generalguvernören med hänsyn till 
sina förmän i det längsta kände sig förpliktad att hålla fast vid skatten. 
                                                 
688 v.Koskull 1952a s. 136, 150 – 151, 260 – 272. 
689 Det existerar emellertid exempel på att den efterkrigstida justisen kunde vägra att fast-
ställa avgöranden som skett under ofredens sista år som gällande det arvsskifte vilket förrät-
tades av länsmannen Israel Holstius på order av Stackelberg 8.6.1721 (v.Koskull 1952a 
s.230). 
690 Den här nämnde Jacob Falander var far till rådmannen med samma namn (Gabriel Ni-
kander 1944 s. 1).  
691 Lindeqvist 1886 s. 93. 
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Douglas kom utan egen förskyllan att inta en mellanställning och kördes 
över då tsaren på inrådan av Golitsyn för att vinna  prästernas stöd befriade 
dem från skatten.692 
 Även i ett annat fall tog Douglas överordnade parti för de kyrkliga 
myndigheterna. Såsom tidigare konstaterats hade generalguvernören gett 
befallning om att konsistoriet i Borgå skulle upplösas. Detta hade också 
skett. Men Åbokonsistoriets ledare ”domprosten” Jakob Ritz ansåg att 
generalguvernementet var för stort för att kunna skötas av ett enda domka-
pitel. Han tog därför i början av år 1718 under Douglas vistelse i S:t Pe-
tersburg kontakt med prosten Petrus Serlachius. Ritz framhöll för denne att 
konsistoriet i Åbo inte klarade av att sköta hela generalguvernementets 
kyrkliga ärenden. Lagman B. J. Tiesenhausen åtog sig därefter att upprätta 
en s.k. konsistorialrätt. Namnet syftar på domkapitlets (dvs. konsistoriets) 
åligganden att förutom handläggandet av frågor rörande gudstjänsten ha 
uppsikten över prästerskapet och kyrkotukten.693 
 Först år 1720 gjorde Borgåkonsistoriet en anhållan hos tsaren om att få 
fastställelse på sina befogenheter och godkännande av sin verksamhet. 
Justitiekollegiet i S:t Petersburg beslöt då att inbegära ett utlåtande av ge-
neralguvernören. Samtidigt fick Tiesenhausen en uppmaning att meddela 
med vilken befogenhet han upprättat konsistoriet.694  
 Situationen var intrikat. Initiativet hade utgått från konsistoriet i Åbo, 
vilket tillsatts för att sköta de kyrkliga ärendena i generalguvernementet. 
Lagman Tiesenhausens område omfattade emellertid endast Tavastehus-
Borgå distrikt. Generalguvernören valde att angripa lagmannen och tillika 
prosten Serlachius, men inte Åbokonsistoriets ledare Jakob Ritz. Antagli-
gen insåg han att Ritz varit i sin fulla rätt att komma fram med sitt förslag 
samtidigt som han inte ville stöta sig med domprosten, vilken trots allt 
kontrollerade en stor del av informationsapparaten.695 Konflikten kan där-
för ses också som en maktkamp mellan generalguvernören och hans lag-
man och inte endast som en kyrklig uppgörelse.  
 Tiesenhausen försvarade sig med en skrivelse, i vilken han framhöll att 
han vid tjänstetillträdet uppmanats att följa den svenska tidens landshöv-
dingsinstruktion och han hänvisade till  
 

 Kongl. Senatens Resolution och förordning, att ett Consistorium uthi Borgå 
i Sweriges tijd skulle upprättas…696 

                                                 
692 Kuvaja 1999 s. 219 – 220; Sjaskolskij & Bespjatych 1983 s. 26. 
693 Finlands minnesvärde 1903 s. 112 – 113.  
694 Ibidem s. 112 – 113.  
695 Borodkin uppger att också Golitsyn hade respekt för prästerskapet (Borodkin 1910 s. 
234). 
696 Finlands minnesvärde 1903 s. 114, fotnot. 
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Den instruktion som åter meddelats Serlachius hade, enligt honom, fram-
lagts för generalguvernören. Detta förnekade Douglas och påpekade dess-
utom att han aldrig godkänt Tiesenhausens åtgärd att upprätta konsistori-
et.697 Prosten Serlachius fick å sin sida av generalguvernören följande or-
derbrev: 
 
     Till Probsten Petrus Serlachius 
 Emedan iag är kommen i Ehrfahrenhet, dett uthi Bårgo skall vara ett apart 

Consistorium uprättadt, hwar till dhe ei mitt tillstånd hafft, mindre någon 
ansökning hoos mig där om giordt; Altså och Emedan Abo Consistorium 
för hehla landet uprättadt och förordnat blif:t, warder här med Probsten 
jempte andra Weder börande alfwarl:n förbudne att framdehles något Con-
sistorium i Bårgo hålla ell:r Consistorials saaker företaga, uthan skohla så 
wähl  dhe å dhen orten warande Prästerskapet, som annorstädes här i landet 
af Abo Consistorio dependera, hwilcket allom Wederbörandenom till hör-
sam efterfölgd lembnes af Pojo d 18 Aug 1720698 

  
Douglas kämpade för att behålla sitt grepp om makten trots att han själv, 
som vi senare skall se, var ställd under övervakning. Hans utgångsläge var 
dåligt i konsistorietvisten och tungan på vågen blev prästerskapet i det 
forna Viborgs stift. Det hade redan år 1719 anhållit om att få en biskop. 
När prästerna fick klart för sig att generalguvernören rentav motsatte sig 
det nya konsistoriets verksamhet, skred de till ny aktion. I den supplik, 
som de inlämnade till justitiekollegiet, framhölls som främsta argument att 
vägen till Åbo var för lång, för att alla ärenden skulle kunna avgöras där.699  
 Också generalguvernören inlämnade en skrivelse. I den förklarade han, 
paradoxalt nog, att endast om man hade ett konsistorium kunde man effek-
tivt övervaka kyrkans män. Man hade nämligen anledning att frukta att 
prästerna annars lätt kunde upprätta förbindelser med sissarna. Douglas 
framhöll vidare för justitiekollegiet att Tiesenhausen överträtt sina befo-
genheter, då han handlade mot sin förmans order.700  
 Douglas repressiva argument vägde tydligen lätt eftersom han led ett 
nederlag mot prästerskapet också i konflikten om konsistoriet i Borgå. 
Justitiekollegiet bestämde nämligen, att konsistoriet fick fortsätta sin verk-
samhet i Borgå under Serlachius ledning.701 Parentetiskt kan nämnas att 
prostens framgångar inte inskränkte sig enbart till frågan om konsistoriet. 

                                                 
697 Ibidem s. 113 – 114.  
698 FRA 7080 fol. 425. 
699 Finlands minnesvärde 1903 s. 112 – 115. 
700 Lindeqvist 1919 s. 610. 
701 Ibidem s. 610 – 611.  
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Serlachius lyckades också utverka skattelindringar för sin socken i sam-
band med att han tvingades organisera ryska resursuttag. Efter fredsslutet 
legitimerade därtill de svenska kyrkomyndigheterna de ordinationer av 
djäknar och studenter han gjort eftersom dessa ungdomar fick stanna i 
tjänst som prästmän.702          
 Både episoden med den uteblivna beskattningen av prästerna och kon-
flikten om Borgåkonsistoriet påminner maktpolitiskt om de propagandis-
tiska utspel som i regentens intresse skedde på många håll i Europa, inte 
minst i Sverige.703 Den rättrådige monarken, omgiven av tvivelaktiga råd-
givare, ingrep i sina undersåtars beträngda situation och ställde allt till 
rätta. Det råder knappast något tvivel om att detta inte var starkt legitimi-
tetsskapande handlingar – åtminstone sett från den nivå predikstolarna 
befann sig på. Prästernas lojalitet var viktig på grund av den mellanställ-
ning församlingarnas herdar intog och de möjligheter de hade att påverka 
allmogen. När det gällde prästerskapets dubbla lojaliteter fick överheten 
inte låta församlingsprästernas solidaritet med lokalsamhället ta överhan-
den.   
 Då det gällde civilförvaltningens relation till armén visade det sig sär-
skilt i början av civilförvaltningsperioden vara svårt för de ryska officerar-
na att lämna ifrån sig den bestämmanderätt de förskaffat sig under den 
militära styrelsens tid.704 Vid konfrontationen mellan den militära och den 
civila makten stod ibland de lägre tjänstemännen rådlösa och visste inte 
vem de skulle ta order av. Douglas gjorde emellertid i brev klart för sina 
tvehågsna underlydande vem som hade bestämmanderätten i civila ären-
den. Till postlöjtnanten Babariken skrev han i juli 1718: 
 
 …hafwandes I Eder att rätta efter mina ordres och ingen annans,…705  
 
När det gällde att sätta makt bakom orden hänvisade generalguvernören till 
att den aktuella frågan låg i tsarens intresse eller att hans kejserliga maje-
stät inte fick tillfogas skada.706 De använda uttrycken pekar på den tidigare 
omtalade patriarkaliska relationen mellan herre och tjänare.  
 Militärkommendanterna vid de ryska förläggningarna i Helsingfors, 
Tavastehus och Vasa hade dock bevarat en viss rätt att övervaka de lägre 
civila tjänstemännens ämbetsutövning, vilket ledde till konflikter.707 Lag-

                                                 
702 Rimpiläinen 1978 s. 64, 105, 122. 
703 Lennersand 1999 s. 89. 
704 Luukko 1967 s. 759. 
705 FRA 7080 fol. 56. 
706 FRA 7080 fol. 44, 62. 
707 Kuvaja 1999 s. 198. 
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mannen i Tavastehus-Borgå distrikt Tiesenhausen klagade hos generalgu-
vernören över att kapten Jelagin vid indrivningen av skatt uppträtt som om 
han hade befogenhet att upphäva lagmannens befallningar genom att ge 
fogdarna kontraorder.708 Själv invecklade sig Tiesenhausen i konsistorie-
frågan i strid med sin förman generalguvernören, som det förefaller av 
samma orsak, dvs. oklar ansvarsfördelning. Detta missförhållande skapade 
förstås också förvirring och osäkerhet i relationerna mellan ockupanter och 
befolkning. 

  Efter en tid av tilltagande stabilitet inom den politiska kulturen 
inträffade plötsligt år 1720 händelser som utgjorde en negativ kulmination 
på civilförvaltningstiden. Som tidigare nämnts, skulle då en man utskrivas 
från varje mantal i Finland och sändas för krigstjänst till Ryssland. Denna 
utskrivning har ofta sammankopplats med de händelser som utspelade sig 
påsktiden samma år,709 då Douglas samlat ett antal högre officerare hos sig 
för ett dryckeslag.  

  Under festen på påskdagen uppkom ett gräl mellan Douglas och 
generalgevaldigern Jepifanov. Efter att ha skymfats av Douglas kallade 
Jepifanov generalguvernören överlöpare och påstod att denne kommit ut-
blottad till Finland, men där gjort sig rik. Han träffade tydligen en öm 
punkt och när generalgevaldigern fortsatte att smäda sin värd fick Douglas 
tag i en käpp med vilken han började avbasa Jepifanov. Denne tog dock 
det tämligen ofarliga vapnet av Douglas som då stötte sin värja i benet på 
generalgevaldigern. Till följd av det uppkomna såret förblödde Jepifa-
nov.710  

  Samtid och eftervärld har sett Douglas handlande som överilat och ett 
resultat av hans koleriska temperament. Det kan emellertid också vara 
möjligt att generalguvernören som adelsman ansåg sig vara tvungen att 
reagera av socialt tvång i enlighet med sitt stånds hederskodex. Max We-
ber använder begreppet ”Satisfaktionsfähigkeit” för att beteckna den situa-
tion där adelsmannen för att upprätthålla sin ära förväntas svara på ett 
kraftfullt sätt.711 Hade Jepifanov skymfat generalguvernören mellan fyra 
ögon hade förolämpningen kunnat sväljas, men det skedde inför det för-
samlade krigsbefälet i Finland.  

                                                 
708 Kuvaja 1993a s. 132 – 133. 
709 Enl. vissa källor skulle incidenten ha utspelat sig redan påsken 1719 (Den introducerade 
1926 s. 287. Se även ÅT 1791 nr 25!). 
710 Kuvaja 1999 s. 188 not 30. 
711 Weber 1922/1976 s. 535; se även Sarkamo 2005 passim. Jfr diskussionen kring våra 
dagars s.k. hedersmord! 
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Hur händelserna uppfattades av invånarna framgår av två redogörelser 
av vilka den ena är nedtecknad av kyrkoherden i Orivesi Eric Lencqvist, 
vilken föddes samma år som händelserna utspelade sig. 

 
Calliczin herrskade med en sådan myndighet, at när Ryska Lands-Höfdingen 
och Swenska affällingen Wilhelm [sic!] Douglas af öfwerilning stack ihjäl 
hufwudmannen för de Ryska Marquetenter, kröp han på knä öfwer Åbo Torg 
långs med stora Kyrkckogatan till Förstens recidence at tigga om nåd och för-
bön för sig hos Czaren, hwilckens pardonnerande kostade kärnan af det man-
skap som än i Finland war qwar, af hwilcka han til Czarens tjenst uprättade et 
regemente, som fördes mot Persien,…712  

 
Den andra berättelsen står rådmannen i Gamlakarleby Jacob Falander d.y. 
för. Enligt honom skulle dråpet på generalgevaldigern ha skett redan påsk-
dagen 1719, varefter Douglas skulle ha blivit satt i häkte. Då tsaren inspek-
terade fängelset och fångarna i arbetstjänst, skulle han ha påträffat Douglas 
vid en skottkärra. Douglas skulle vid detta tillfälle ha lovat tsar Peter att 
uppställa de s.k. mantalsmännen mot att bli benådad och återfå sin tidigare 
tjänsteställning.713  
 Båda skildringarna innehåller uppenbara fel och drag av mytbildning. 
Sagesmännen var trots allt inte samtida med händelsen. Inte heller kan 
berättarna förväntas ha haft särskilt stor insyn i händelseförloppet. Snarast 
bygger de på rykten som varit i omlopp bland folket. Till oriktigheterna 
hörde bl.a. i Lencqvists berättelse Douglas förnamn och identiteten på 
dråpets offer. Falander igen misstar sig på årtalet för incidenten. Båda ut-
går ifrån att uttaget av mantalsmännen var ett sätt på vilket Douglas måste 
sona sitt dråp på Jepifanov.     

              M. M. Borodkin anser att det inte kan föreligga något samband mellan 
dråpet på Jepifanov och uttaget av mantalsmännen. I den rapport som Go-
litsyn enligt honom avgav den 20 april 1720 till Apraksin om dråpet nämns 
samtidigt att Douglas redan uttagit 1 201 soldater. Enligt Borodkin var 
alltså rekryteringen nästan slutförd då påskintermezzot inträffade.714 Bo-
rodkin får också stöd av Christer Kuvaja som påpekar att order om ut-
skrivningen av truppen kommit i februari från Apraksin som i sin tur fått 
en ukas av tsaren.715 Det förefaller emellertid märkligt att uppbådet av 

                                                 
712 ÅT 1774 nr. 15 s. 118. 
713 ÅT 1791 nr. 25; jfr även Den introducerade 1926 s. 287. 
714 Borodkin 1910 s. 237. Argumentet kan godtas även om Borodkin daterar påsken år 1720 
till en bit in i april trots att helgen började det året redan i slutet av mars (se t.ex. Mallen, 
Ronald W., Easter Dating Method på Internet och passionspredikan i Hattula, Lempiäinen 
1973 s. 35!). 
715 Kuvaja 1999 s. 188 – 189. 
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mantalsmännen ej lämnat spår i guvernementets brevbok. Hela händelse-
förloppet verkar att ha varit dirigerat av generalguvernören personligen 
och de militära myndigheterna.  

Hos Douglas kan man i februari 1720 märka en skärpning av attityder-
na till invånarna i generalguvernementet kombinerad med en inställsamhet 
mot överheten. Så föreslår han t.ex. för Apraksin en större exploatering för 
att öka tsarens nytta av landsdelen och tillfoga dennes fiender skada. Vida-
re är det då han föreslår stränga straff för socknar som haft samröre med 
partigängare. Han meddelar också sin vikarie Lillienfeld att prästskatten 
bör bibehållas, ett beslut som dock kullkastades. Alla dessa tämligen re-
pressiva förslag framfördes under Douglas vistelse i S:t Petersburg.716  

Douglas arresterades på order av Golitsyn, men skötte ännu efter det 
sina åligganden under en tid från militärlägret i Pojo. I november 1720 
fördes generalguvernören till S:t Petersburg. Han måste inför krigskollegi-
et svara för sitt handlande och fälldes för dråp. Domen löd på ett års arbete 
på fästning, 1 500 rubel717 i böter och vidare berövades han sin rang. Han 
skickades till galärvarvet, men anhöll vid flera tillfällen om att få amnesti. 
I juli 1721 skedde benådningen och han återinsattes som generalguvernör i 
Finland.718 Att man inte gjorde sig av med Douglas för gott i detta ockupa-
tionens slutskede berodde helt säkert på den sakkännedom han trots allt 
besatt. Efter tjänstgöringen i Finland fick han fortsatt ryskt förtroende ge-
nom att utnämnas till guvernör i Estland.719 Allmänt taget betonades ge-
nom bestraffningen av generalguvernören skillnaden mellan illegitimt 
individuellt våld och den legitima statliga maktutövningen. Man kan med 
andra ord hävda att ett straffrättssystem med våldsmonopol, dvs. en kon-
troll med motmakt mot grovt godtycke, därigenom tydliggjordes. 
 Mytbildningen kring mantalsmännen, som gjorde den genom eget 
handlande redan förnedrade generalguvernören till syndabock, var säkert 
välkommen för Douglas motståndare inte minst i armékretsar. För invå-
narna i Finland framstod händelseutvecklingen med dråpet på generalge-
valdigern, arresteringen av Douglas, uttaget av mantalsmännen och gene-
ralguvernörens återkomst som en – om inte kanske naturlig – så i varje fall 
logisk följd av Douglas handlande. Dråpet på Jepifanov och uttaget av 
mantalsmännen förorsakade bakslag i försöken att legitimera den ryska 
ockupationen. I viss mening fick Jepifanovaffären därtill en symbolisk 
                                                 
716 Kuvaja 1999 s. 187, 202, 219; se även TsGAVF A257* fol. 89v – 90; FRA 7080 fol. 
365. 
717 Av böterna skulle 2/3 tillfalla Jepifanovs änka och resten hospitalet i S:t Petersburg 
(Kuvaja 1999 s. 189 not 32). Enligt tidens betraktelsesätt skulle goda gärningar sona onda 
(Cavallin 2003 s. 100). 
718  Kuvaja 1999 s. 188 – 189.    
719 Klingenberg 1962 s.150. 
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laddning, eftersom den blottade den klyfta som fanns mellan ockupations-
maktens militära och civila gren.   
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6. Befolkningens reaktioner  
 
  
Det underförstådda samhällsfördrag som hade existerat åtminstone i sinne-
världen under svenska tiden mellan styrande och styrda innebar som tidiga-
re konstaterats att undersåtarna garanterades trygghet och beskydd mot att 
de uppfyllde vissa på dem ställda krav i samband med bl.a. skatte- och sol-
datutskrivning. Om det funnits en känsla av att ett sådant fördrag existerade 
måste den ha försvagats i och med att det svenska väldet för en tid upphör-
de i Finland. Möjligheten att verka politiskt vid riksdagarna t.ex. bortfallit. 
Nämnas bör att Finland inte var orepresenterat ens vid den arena de få 
svenska riksdagarna under stora ofreden utgjorde. Ståndspersonerna fanns 
på plats i den svenska huvudstaden.720  
 
 
6.1 Acceptans och protest 
 
För att kunna fastställa under vilka omständigheter protester uppstod blir 
det nödvändigt att också beröra de möjligheter befolkningen hade att under 
civilförvaltningsskedet legalt framföra sina klagomål. Det kan konstateras 
att bönderna i viss mån kunde påverka sin situation genom suppliker och 
besvär. I Åbo generalguvernement gavs tillfälle att framföra klagomål och 
Douglas anvisade tider då sådana mottogs. Listor uppgjordes över klagomå-
len.721 Då lagman Schmidtfelts förehavanden granskades framhöll general-
guvernören även för fogdarna att ”wägen [nu var] öppen till at klaga”.722  
Vid ett tillfälle hände det att borgerskapet i en stad723  och vid ett annat att 
bönderna i en socken inlämnade en gemensam supplik med syftet att få 
lindring i kontributionen.724 I fråga om ansökningar gällande skattefrihet 
avslogs de vanligen eller så följdes inte av myndigheterna beviljade lättna-
der om häradsrätternas förslag över huvud taget ens avancerade till lag-
                                                 
720 År 1719 förordnades t.ex. av den svenska landshövdingen kronobefallningsmannen Rein-
hold Bullich att med befallningsmannen And. Auvin representera Österbottens allmoge vid 
riksdagen i Stockholm eftersom inga företrädare för bondeståndet därifrån infunnit sig. Vid 
samma riksdag företräddes hela borgerskapet i Helsingfors av borgmästaren Henrik Tamme-
lin och rådmannen Karl Forstén, vilka företedde en fullmakt undertecknad 15.1.1719. Ett par 
dagar senare utsåg Jakobstads fullmäktige i exil rådmannen Carl Borgerus och handelsman-
nen Jonas Gumse till representanter för borgerskapet i sin stad (Bror K. Åkerblom 1937 s. 
64; Suolahti 1950 s. 416; Söderhjelm 1974 s. 503). 
721 FRA 7080 fol. 10, 15v. 
722 FRA 7080 fol. 271. 
723 FRA 7080 fol. 421v – 421. 
724 Lindeqvist 1919 s. 482. 
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männen för avgörande.725 Att invånarna vände sig till myndigheterna för 
att begära beskydd eller skadestånd innebar ett erkännande av överhetens 
legitimitet. Bönderna tillgrep under dessa omständigheter ibland dock 
samma metod som redan förekommit under den svenska tiden, dvs. att fara 
fram med lögner gällande sina tillgångar. Detta förfarande kände alla till. 
Också andra uppgiftslämnare, såsom präster och fogdar var tämligen opå-
litliga.726 Det var inte utan orsak bönderna, som tidigare nämnts, i samband 
med mantalsläggningen under stora ofreden måste gå ed på de uppgifter de 
gav. Även under fredstid hade man t.ex. vid det årliga uppgörandet av 
avkortningslängderna, som innebar skattelättnader, opererat med garanti-
förfaranden. Då var det tingsdomarna som måste garantera riktigheten av 
de skatteuppgifter de gav.727 Att överhetens insyn varierade vid dialogen 
med allmogen kan ses som en form av skatteförhandling.  
 Det källmaterial som finns att tillgå då det gäller enskilda suppliker vid 
denna tid består huvudsakligast av Douglas brevbok och rättsprotokollen 
från tiden efter stora ofreden. Den förra innehåller emellertid i utgående 
skrivelser endast några få omnämnanden om tidpunkter för inlämnande av 
klagomål.728 Däremot har inte själva supplikerna bevarats till eftervärlden 
med ett par undantag. Bland Douglas brev till Apraksin kan påträffas två 
nagubors Anders Erikssons och Jacob Anderssons inlagor med anledning 
av att de blivit av med den ena sin dotter och den andra sin piga, som med 
våld kvarhållits på Åland. I dessa på fel ställe arkiverade och därigenom 
bevarade suppliker vädjade supplikanterna ”knääfallande” om att återfå 
dem eftersom det var brist på arbetsfolk.729 Emedan få bönder i allmänhet 
var skrivkunniga kan man utgå ifrån att supplikerna författades av någon 
annan, antagligen sockenskrivaren eller församlingens präst, som också 
förstod att spela på de rätta strängarna: underdånighet och samhällsnyttig-
het.  
 Man kunde även anföra klagomål över fogdars åtgärder. Kapten Jelagin 
fick t.ex. order av Douglas att undersöka Gabriel Woivalenius handlande 
då en bonde av denne fråntagits sin häst.730 Sjundeåprästen Georg Agricola 
stödde sockenborna i deras angrepp på länsmannen Nils Berg redan under 
ockupationen och trädde själv fram som deras talesman inför domstol efter 
fredsslutet. Han hade också på böndernas vägnar skickat en skrivelse till 
                                                 
725 v.Koskull 1952a s. 220 – 221; Hertzberg 2005 s. 506 – 507. 
726 Villstrand 2005 s. 67. 
727 Mäntylä 1988 s. 18 – 19. 
728 Se t.ex. FRA 7080 fol. 10, 15v. 
729 TsGAVF A180 fol. 213, 215. Från militärstyrelsens tid har bevarats t.ex. en bondes 
böneskrift i vilken han anhåller om att hans fåraherde som bortförts skulle återlämnas 
(RGADA fond 20 op. 1 d 25, Om krigföringen i Finland 1714,  s. 18). 
730 Vilkuna 2005 s. 221 – 222. 
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landshövdingen. Följden av kampanjen blev att Berg fick gå från sin 
tjänst.731  Det finns också andra exempel på att enskilda präster gick i brä-
schen för allmogen.732  
 Det existerar inte protokoll från sockenstämmor under stora ofreden, 
men man kan i stället följa diskussionerna vid prostevisitationerna. Som 
tabell 6 visar berörde dessa inte mycket annat än interna kyrkliga ärenden. 
Endast c. 3 % av paragraferna i de fyrtio protokoll som bevarats från åren 
1718 – 1721 gällde över huvud taget kontakter med den civila och militära 
överheten. Tydligen var behovet av att använda denna kanal för supplike-
rande inte så betydande under stora ofredens civilförvaltningsskede.  
 
Tabell 6:  Behandlade ärenden vid prostevisitationer enligt antal  
paragrafer 1718 – 1721 
 
 1718 1719 1720 1721  S:a   % 
1. Moralfrågor    7  109    5    42  163   35 
2. Ekonomi   13   46   11    22    92   20 
3. Byggnader    9   39    7    12    67    14 
4. Personal     6        34    2    14    56   12 
5. Undervisning    -        14    -     4    18    4 
6. Fattigvård    2   16    1     4    23    5 
7. Kontakt med 
ockupationsmynd. 

  1         8      2     4    15    3 

8. Övriga frågor    8     11    -     12    31    7 
Antal paragrafer   46  277   28  114  465   
 
Källa: Protokollen i Lempiäinen 1973 
 
Tabellens siffror står för övrigt helt i överensstämmelse med dem som Eva 
Österberg anger gällande ett antal undersökningar av ärendenas art vid 
svenska sockenstämmor före mitten av 1800-talet.733 Befolkningens in-
tryck av att hjälp stod att få under svåra förhållanden förstärktes av att 
generalguvernören ingrep för att förbättra böndernas situation. Därigenom 

                                                 
731 Ibidem s. 209, 386, 428. 
732 Se t.ex. Lindeqvist 1919 s. 519 och v.Koskull 1953 s. 32. 
733 Österberg 1989 s. 80. Sockenstämmoprotokoll från tiden före 1721 finns endast bevara-
de från tre av generalguvernementets socknar: Storkyro (1693 – 1860), Kangasala (1653 – 
1896) och Orivesi (1653 – 1853). Dock saknas protokoll från stora ofreden. Kyrkolagen av 
år 1686 stadgade för övrigt att vid biskopsvisitationer skulle också sockenstämmoprotokol-
len granskas (Viitaniemi 2008 s. 73). 
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blev hans handlande legitimitetsskapande eftersom han lovade att inte 
endast 
 
 …wederbörigt förhör anställa, uthan och hwar och een till sin rätt och fordran 
 möijeligst  förhielpa,…734  
 
Då fogden Samuel Chytrén på sockenbornas vägnar klagade över att de 
furageindrivande officerarna använde falska mått och vikter svarade Doug-
las honom att  
 
  …ifrån Gouvernamentet uttryckl. förmäles deth allmogen eij medh någon 
 oräth måth och wiht  skall beswäras hwar öfwer I ären anbefalt att hafwa att 
 noga inskrida… 
 
En marginalanteckning i brevboken visar också att generalguvernören 
kontaktat den ansvarige regementschefen.735   
 Redan i början av oktober 1717 meddelade generalguvernören befall-
ningsmännen att man hade uppgjort en lista på de klagomål som under 
tidigare år gjorts mot den ryska militären. De som anfört missnöje skulle i 
Åbo föra sin talan. Ett par månader senare gav Golitsyn sitt utslag.736 I fall 
där de rättssökande nådde sitt mål, kan man vara säker på ett accepterande 
av tillvägagången och resultatet från supplikanternas sida. Man kan också i 
viss mening tala om en pågående dialog mellan ockupanter och befolk-
ning. I samband med skatteuppbörden kan, som tidigare konstaterats, den-
na interaktion märkas.  
 Man kan alltså säga att den gamla principen om beskattning i utbyte 
mot överhetligt beskydd inte helt hade råkat i glömska. Även sett i ett an-
nat perspektiv kan beträffande samhällsfördraget hävdas att mot de ryska 
resursuttagen svarade ett i jämförelse med erövringstiden och militärstyrel-
seskedet ökat samhällslugn i skydd av den civila förvaltningen. Detta ver-
kade stabiliserande på förhållandena och gjorde en större acceptans möjlig. 
Civilbefolkningen levde mellan sköld och svärd. 
 Vilka var då de största orsakerna till de misshälligheter som uppkom 
mellan folket och ockupanterna? Antti Kujala har som en fortsättning på 
Seppo Aaltos undersökning av tredskandet mot kronan i Borgå härad 1621 
– 1700 studerat motsvarande fenomen i Borgå och Hollola domsaga 1701 
– 1705 och 1706 – 1710. Han har därvid kunnat fastslå att det dolda mot-
ståndet kraftigt tilltog under stora nordiska kriget före den ryska ockupa-

                                                 
734 FRA 7080 fol. 10. 
735 FRA 7080 fol. 219v – 219. 
736 Kuvaja 1999 s. 202 – 204; v.Koskull 1953 s. 30; Borodkin 1910 s. 191. 
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tionens början. Då han indelar det i Finland mot kronan riktade tredskandet 
i fyra uppgiftskategorier – a. väg och bro, b. jakt, c. skjutsningar och d. 
övriga – finner han att den största gruppen utgörs av skjutsningarna. De 
under krigstid särskilt längs huvudvägarna ymnigt förekommande hän-
synslösa trupp- och förnödenhetstransporterna skapade lätt kraftigt mot-
stånd.737 Och de ofta i Douglas brevbok existerande notiserna gällande 
skjutsningar indikerar att dessa fortsättningsvis även under civilförvalt-
ningstiden utgjorde ett stort friktionsmoment för befolkning och ockupan-
ter. Det var de ofta förekommande uppbåden av skjutsdräkter och kraven 
på båtar och roddare som pekade på de logistiska problemen.738 
 En form av vardagsmotstånd som förekom allmänt gällde arbetskarlar 
som bland bönderna uttagits för vissa specifika ändamål och som avvek i 
stora skaror från platsen eller lät bli att infinna sig.739 Den tidigare nämnda 
varningen Vasalagmannen utfärdade till österbottningarna om vad som 
skulle hända med dem som hjälpte tvångsarbetare att fly och som gång på 
gång upplästes i kyrkorna, visar att sådant motstånd förekommit eller åt-
minstone planerats.740 I fråga om vardagsmotståndet fanns starka traditio-
ner från tiden före stora ofreden då man också hade hållit sig undan arbets-
kommenderingar och andra skyldigheter och rymt till skogs vid utskriv-
ningstillfällena.741  
 Ett orosmoment som vållade häftiga motreaktioner från befolkningens 
sida var uttaget av mantalsmännen. Då firade det dolda motståndet sina 
största triumfer. Hela bygder tömdes på unga män då dessa flydde ut i 
ödemarken. Det visade sig, som konstaterats, omöjligt att få ihop det stipu-
lerade antalet rekryter och ryssarna fick lov att finna sig i situationen.742 
Om överföringen av mantalsmännen till Ryssland hävdar Falander att ett 
myteri skedde på vägen, varvid en del lyckades fly.743 Enligt en annan 
uppgift skulle myteriet ha skett ombord på fartygen under färden till S:t  
Petersburg, varvid en del av myteristerna skulle ha blivit dödade.744 Upp-
gifterna om myteriet ingår eventuellt i en mytbildning, som tog sikte på att 
undergräva ryssarnas auktoritet i landet. Samma syfte kan antas gälla i 

                                                 
737 Aalto 1996 s. 52; Kujala 2001 s. 87 – 96. 
738 Se t.ex. FRA 7080 fol. 51, 56, 63, 196v – 197v, 217v, 222v, 292v.  
739 Kuvaja 1993a s. 203; jfr kap. 4. 
740 Vilkuna 2005 s. 157. Eftersom dessa rymningar inte var isolerade företeelser kan de 
uppfattas som en form av allmänt vardagsmotstånd (Scott 1985 s. 289 – 303; Villstrand 
1992 s. 245 – 246). 
741 Villstrand 2005 s. 99. 
742 Se t.ex. Ylikangas & Siiriäinen 1973 s. 375. 
743 ÅT 1791; Alanen 1948 s. 178. 
744 Hainari & Grotenfelt 1922 s. 669. 
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fråga om en del av skräckhistorierna från erövringstiden och de pejorativa 
uttrycken ”ryssehus”, ”rysspost”, ”ryssmantal” och ”rysskona”.745  
 Ifall fredliga medel inte ledde till resultat kunde missnöjet ibland ta sig 
våldsamma uttryck. Det ges ett antal exempel på att uppbördsmän utsattes 
för allmogens hämnd.746 Vid ett tillfälle blev befallningsman Gustaf Björk-
lund i Virmo överfallen på kyrkbacken och sigillet på det orderbrev han 
erhållit från guvernementets kansli bröts upp. Både scenen där dådet sked-
de: den plats på vilken folk samlades, sättet på vilket överfallet utfördes 
och myndighetspersonen det riktades mot visade att det här var fråga om 
något allvarligare än ett vanligt vardagsmotstånd. Här hade en av det tsa-
ristiska majestätets tjänstemän blivit kränkt under sin tjänsteutövning. 
Douglas gav därför Björklund order att fängsla den skyldige och förpassa 
honom till Åbo för att ställas inför rätta.747   
 Ett annat exempel på ett dramatiskt händelseförlopp kan ges från Vittis, 
där fogden Johan Strandman och länsmannen Johan Rönnbäck år 1719 
frånrövat änkan Maria Mårtensdotter boskap, spannmål och några värdefö-
remål på grund av att Marias son, som bodde på annat håll, hade dödat en 
kosack. De officerare som deltagit i stölden släppte emellertid sonen var-
vid dock fogden behöll sitt rov.748 Jag skall senare återkomma till frågan 
om våldet mot ryska militärer.  
 Ett motstånd som utgjorde ett direkt hot mot regimen var de fall av 
spionage som uppdagades. Vid ett tillfälle år 1717 påstås kaplanen i Stor-
kyro Anders Affrén och dennes kollega i Maxmo Anders Ruuth ha upp-
gjort en beskrivning över tillståndet i landet och sänt i väg den med Lillky-
roklockaren till konsistoriet i Stockholm. Klockaren blev förföljd, upp-
hanns och försökte sänka bevismaterialet, men de komprometterande 
pappren flöt upp till vattenytan. Processen gjordes kort med klockaren som 
hängdes utanför kyrkan i sin församling. Affrén gick samma öde till mötes 
vid Ylivieska kapell år 1718. Ruuth sägs ha piskats ihjäl.749 Det inträffade 
återgavs i Åbo Tidningar sju decennier efter tilldragelsen varför skildring-
ens tillförlitlighet kan ifrågasättas. Emellertid förefaller den ryska överhe-
ten vid flera tillfällen ha anat en vittförgrenad sammansvärjning bland 
prästerna. Att Affrén avrättades i Ylivieska och inte i Åbo där han dömts 
och hållits fängslad visar att man vidtog åtgärden i repressivt syfte för att 
skrämma andra eventuellt upproriska präster i Österbotten. Misstänksam-

                                                 
745 Alanen 1948 s. 175 – 176. 
746 Ibidem s. 168. 
747 FRA 7080 fol. 63, 370v. 
748 Lindeqvist 1919 s. 519 – 520.    
749 ÅT 1789 s. 421 – 422; Rimpiläinen 1978 s. 69 – 70; jfr Wunsch 2004 s. 69, not 14. 
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heten mot prästerskapet kom också fram t.ex. under den tidigare nämnda 
konflikten om Borgåkonsistoriet.  
 I avsides belägna delar av landet rörde sig partigängarna rätt obehindrat 
och vid ett tillfälle då Douglas konstaterade att de hade stått i kontakt med 
befolkningen föreslog han för Apraksin ett par repressionsåtgärder som 
straff. Antingen kunde man enligt generalguvernören utkräva dubbel kon-
tribution från de socknar där befolkningen försyndat sig eller så kunde man 
föra bort invånarna. Apraksin hänvisade dock ärendet till de militära be-
slutsfattarna i landet och befriade därmed de civila tjänstemännen från 
ansvaret i detta fall.750  
 Enskilda civilpersoner såg dock privata och allmänna fördelar i att foga 
sig i ockupanternas krav. Ibland talar man om kluven lojalitet.751 Ett exem-
pel på en person som under stora ofreden gav prov på denna företeelse och 
så att säga lade ned vapnen är Gabriel Peldan.752 Trots att han under inva-
sionen aktivt bekämpat ryssarna behövde hans lojalitet mot ockupations-
makten inte mera ifrågasättas efter att han anställts vid generalguverne-
mentets kansli. 
 En viss dialog mellan ockupationsmakt och befolkning kan således 
sägas ha förekommit. Där det brast ifråga om den gjorde allmogen mot-
stånd genom att helt enkelt hålla sig undan, i enskilda fall angripa sina 
plågoandar eller samarbeta med partigängare. Fram till år 1720, då en 
dramatisk förändring inträffade (dråpet på Jepifanov och uttagen av man-
talsmännen) pågick dock en lugn period med den förutsägbarhet i livssi-
tuationen som var en förutsättning för skapandet av legitimitet. 
 Enligt den skala för befolkningens reaktioner mellan motstånd och kol-
laboration under en ockupation, som presenterades i avhandlingens inled-
ning, rörde sig responsen mellan kategorierna 2 – 6 under stora ofredens 

                                                 
750 Kuvaja 1999 s. 202. 
751 Som ett exempel på detta förhållande kan tas den av tyskarna under andra världskriget i 
Norge insatta marionettregeringen under Vidkun Quisling. Bland norrmännen fanns då 
opportunistiska skaror som hyllade den quislingska regimen. Trots att majoriteten av be-
folkningen förhöll sig lojal till exilregeringen som flytt till Storbritannien var invånarna i 
Norge tvungna att leva på den nya överhetens villkor (Hertzberg 2005 s. 507). 
752 Gabriel Peldan avbröt sina studier i Åbo då det ryska anfallet började och samlade ihop 
en skara österbottniska bönder för att försvara hembygden mot ryssarna. Han tillfångatogs 
emellertid och sändes till Åbo. Efter att en tid ha suttit fängslad fick Gabriel Peldan verka 
som lärare vid katedralskolan. Då civilförvaltningen infördes sändes han till Vasa för att 
fungera som lagman Tiesenhausens sekreterare. Han blev dock efter en tid misstänkt för att 
ha intrigerat mot den ryska överheten och fördes för den skull på nytt fängslad till Åbo. Där 
återfick han friheten mot löfte om att sköta sin tidigare syssla i Vasa också under den nye 
Vasalagmannen Schmidtfelts tid. Peldan råkade emellertid snart i strid med sin förman och 
anställdes då på egen begäran vid Åbokansliet (Gabriel Peldan 1883 s. 157; Cederberg 
1946 s. 61 – 62; Strandberg 1834 s. 57; Alanen 1948 s. 358 – 363). 
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civilförvaltningsskede. Det direkta understödet (kategori 7 – 8) förekom, 
men mera sällan. Vi skall nu undersöka hur det förhöll sig med den andra 
ytterligheten: det obetingade motståndet (kategori 1). 
 
 
6.2  Den uteblivna resningen 
  
Uppkomsten av ett uppror signalerar i allmänhet att de styrande förlorat sin 
legitimitet och att eventuella repressiva åtgärder varit utan verkan. I Sveri-
ge skedde på 1500- och 1600-talet resningar bl.a. i Småland under Dacke-
fejden 1542 – 1543, i Österbotten under Klubbekriget på 1590-talet och i 
Närke under Morgonstjärneupproret 1653. Men över huvud taget var bon-
deuppror ovanliga i det tidigmoderna nordiska samhället jämfört med för-
hållandena i Centraleuropa. Då bönderna i Sverige grep till vapen hade de 
först vandrat en lång väg via suppliker, förtal och tredska vid resursuttag. 
Men utgången var given då statsmakten förfogade över väl övade och kraf-
tigt beväpnade trupper.753      
 Man brukar anse att ett uppror uteblivit då de rådande omständigheter-
na synes peka på möjligheten av ett sådant, men det ändå av någon anled-
ning inte sker. Att det inte i det av ockupanter besatta och utarmade Fin-
land under stora ofreden skedde någon organiserad resning kan förefalla 
förvånande. Speciellt överraskande är det då det gäller ett folk som tidiga-
re, under klubbekriget, tagit till vapen när resursuttagen och militärinkvar-
teringarna, de s.k. borglägren, överstigit smärtgränsen.754 Detta allmoge-
uppror på 1590-talet hade gått att organisera via socknarnas självstyrelse-
organ och förtroendemän. För att omöjliggöra en upprepning av detta för-
hållande hade t.ex. utnämningsrätten gällande länsmännen i det svenska 
samhället överförts till landshövdingarna. Den centrala kontrollen stärktes 
med andra ord.755 Det bör framhållas att i all interaktion testas hur långt 
man kan driva motparten till eftergifter. Om den oklara gränsen överskrids 
omöjliggörs samförståndet.756  
 Man kan anföra flera orsaker till att en resning uteblev under stora ofre-
den. Utgångspunkten var att befolkningen hade utmattats under en lång tid 
av umbäranden. De manliga invånarnas antal hade genom krigföring, flykt 
och bortföranden reducerats, speciellt under tiden före år 1717. Samtidigt 
höll en stark ockupationsmakt landsdelen i ett fast och tidvis mycket repres-
sivt grepp. Den viktigaste orsaken var den starka ryska militära närvaron. 
                                                 
753 Villstrand 2005 s. 84 – 87.  
754 Se t.ex. SHK I 1949 s. 358 – 363. 
755 Ylikangas 1993 s. 43. 
756 Moore 1978 s. 18. 
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Tanken på vad följderna av ett öppet uppror kunde bli slog ned modet på de 
obstinata. Hade man på bondesidan kunnat räkna med ett stridsvant ledar-
skikt skulle situationen ha varit en annan, men bristen på dugliga ledare 
gjorde sig gällande p.g.a. samhällselitens flykt. Den ekonomiska uppback-
ning som hade behövts saknades likaså. De borgare som inte flytt undan 
ryssarna redan i början av erövringstiden levde i små förhållanden. Inte 
heller stod hjälp att få från partigängarna. Sissarnas verksamhet var föga 
framgångsrik och den framstod som dubiös i många invånares ögon.  
 De faktorer som starkast inverkade på att en resning uteblev under stora 
ofredens civilförvaltningsskede var närvaron av ”det repressiva maskineri-
et” i förening med ockupationens ökade legitimitet. Upproret som tanke 
kunde kanhända ännu sysselsätta människornas sinnen.757 Det kunde också 
leva kvar i minnena. Den i jämförelse med erövringstiden och militärstyrel-
seperioden förbättrade livssituationen för befolkningen i Åbo generalguver-
nement inverkade emellertid. Möjligheter till fredliga överenskommelser 
fanns. Dessutom motverkade upprättandet av civilförvaltningen uppkoms-
ten av anarki. Slutligen hade säkerheten till liv och egendom förbättrats 
jämfört med den ryska militärstyrelsens tid och informations- och kommu-
nikationskanaler hade öppnats.  
 När forskaren Kimmo Katajala slår fast att 
 

Kunkin ajan kapinat ja protestiliikkeet ovat oman aikakautensa poliittisen kul-
tuurin tuote ja suhteessa vain siihen...758   
 

kunde man vända på problematiken och konstatera att också avsaknaden 
av öppet organiserat motstånd var en produkt av den rådande politiska 
kulturen. Och åtminstone för en del personer gällde därtill att om de un-
derkastade sig överhetens beslut, trots att dessa kunde stå i strid med deras 
egna åsikter, innebar det en acceptans av besluten.759                              
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
757 Jfr Villstrand 2005 s. 22, 94. 
758  ”Varje tids revolter och proteströrelser är uttryck för sin egen tidsålders politiska kultur 
och bara i relation med denna” (min översättning) (Katajala 2002 s. 485).Ylikangas 1993 s. 
43. 
759 Jfr Hertzberg 2005 s. 506. 
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6.3  Relationerna mellan civil befolkning och rysk  
militär   
 
Den ryska militära närvaron utgjorde, som framhållits i föregående avsnitt, 
en maktfaktor med dämpande inverkan på befolkningens reaktioner. Vilka 
var då relationerna mellan dessa två aktörer: befolkning och rysk militär? 
 Den ryska styrkan i Finland varierade något i fråga om storlek. Från 
erövringsperiodens och militärförvaltningens styrkor på 25 000 man ända 
till något över 30 000 minskade de ryska trupperna efter det att civilför-
valtningen infördes till mellan 21 000 och 22 000 man. Då fredsunder-
handlingarna med Sverige på Åland avbröts år 1719 förlades igen större 
truppstyrkor i Finland. Den sammanlagda numerären närmade sig då än en 
gång 25 000 man. Den ryska galärflottan utförde räder i den svenska skär-
gården sommartid åren 1719 – 1721 varvid de militära förläggningarna i 
Finland utgjorde baser för angreppen. Vid uttåget ur Finland i mitten av 
september 1721 omfattade den militära styrkan c. 35 000 man. Främst 
hade trupperna varit förlagda i Åbo, Helsingfors, Tavastehus och Vasa, 
men också i Nykarleby, Björneborg, Nystad, Nådendal och Borgå fanns 
enheter.760 På alla orter där den ryska militären uppehöll sig kom den van-
ligen i kontakt med lokalbefolkningen. Där uppstod också flera av konflik-
terna mellan civila och militärer. Ibland gällde det då den tidigare nämnda 
underhållsproblematiken.  
 Somrarna 1719 och 1720 hade c. 18 000 man ryskt infanteri utlokalise-
rats till Pojo, där en del bodde inkvarterade i byarna och andra synbarligen 
logerade under bar himmel eller i tillfälliga baracker.761 Själv residerade 
Golitsyn på prästgården och under perioden från midsommar till september 
1720 fanns också Douglas på plats i det närliggande Bollstad. Generalgu-
vernören stod då under övervakning vilket förklarar hans närvaro.762 Pojo 
kom under en kort tid att bli både ett militärt och ett administrativt centrum 
för hela västra Finland. 
 
a. Rysk skadegörelse 
När det år 1725 gällde för bönderna att vid tinget söka ersättning för upp-
komna skador i samband med den ryska förläggningen i Pojotrakten, an-
förde de rättssökande att fiendens skadegörelse var omfattande. Till det 
som hamnat i ryska händer hörde båtar, fiskeredskap, matvaror etc. De 
hästar som ryssarna inte fick placerade på bete i Pojo förlades till Karis, 

                                                 
760 Kuvaja 1999 s. 200 – 201; Villstrand 1993 s. 305; Porfiriev 1958 s. 27, 303. 
761 Kuvaja 1999 s. 200 – 204. 
762 Gardberg 1968 s. 388; Kuvaja 1999 s. 202. 
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där de enligt ortsborna med sina järnskodda hovar trampade sönder fälten 
så att ingenting kunde växa där på många år.763 Av Douglas brevbok fram-
går dock att större delen av hästarna befann sig på grönbete inom Åbo 
distrikt.764 Ibland anvisade också civilförvaltningen betesplatser för mili-
tärhästarna.765  
 Även under lilla ofreden klagade man över att åker och äng tillfogades 
skador på orter där truppförband vistades. Stora gropar uppstod av de 
stockeldar soldaterna uppgjorde, vilket bl.a. kaplanen i Kurikka Isak 
Astrén konstaterade.766 Men då klagomål på militärhästarnas betande in-
kom under lilla ofreden motiverade den dåtida ryska generalguvernören 
saken med argument som säkert föresvävade ockupanterna också redan 
under stora ofreden:  
 

 … ithy ingen annan utväg till truppernas hästars conservation var eljest att 
finna och kunde enkannerligen å thenne orten, ther annat tillräckeligt mull-
bete ej gifves, omöjeligen förekommas, om thet ock varit uti sjelfva hjertat 
af ens eget land, ty … att man om thet som allmännare är bör vara angeläg-
nare, än om thet enskildta; prof af dylik casus har ej heller som bekant är 
felat vid svenska arméens vistande i landet,…767    

  
Som senare kommer att framgå skapade inkvarteringarna av trupper hos 
befolkningen vissa svårigheter under stora ofreden. För att en gång för alla 
lösa problemet med militärens boende släpades tomma byggnader från 
landsbygden till flera av de städer dit trupperna koncentrerats.768 Befolk-
ningen såg emellertid detta knappast som någon lättnad utan snarast som 
en form av vandalism eftersom dessa bristfälligt uppförda baracker be-
tecknades av folket nedsättande som ”ryssehus”.769 Truppernas förstörelse 
av byggnader upphörde också till följd av att medvetandet spreds om riks-
ledningens beslut att skona samhälleligt viktiga institutioner.770 
 
b. Överfall och angrepp 
Rädslan för vedergällning avhöll i många fall allmogen från att ge sig på 
ockupanterna även om viljan ibland hade funnits. Man kan alltså i sådana 

                                                 
763 Anthoni 1924 s. 136 – 137; Daniel Juslenius tal ”De miseriis Fennorum” 1715 (Tarkiai-
nen 1993 s. 45) Tarkiainen 1986 s.295 – 309; Gardberg 1968 s. 388. 
764 FRA 7080 fol. 246v, 400v – 400; FRA 7062 fol. 141v, 159v. 
765 Se t.ex. FRA 7080 fol. 45 – 46v. 
766 Rinta-Tassi 1980 s. 280 – 281. 
767 FRA Otto Furuhjelms samling 2 fol. 381. 
768 Ahonen 1988 s. 24, 39, Kuvaja 1999 s. 200 – 204. 
769 Alanen 1948 s. 175 – 176.  
770 Vilkuna 2005 s. 167. 
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fall utgå ifrån att repressionen hade nått sitt syfte. Våld som riktades mot 
ryssar sågs inte som moraliskt förkastligt av invånarna. Vid tinget i Vittis 
och Punkalaidun behandlades 1722 de skadeståndskrav som riktades mot 
Johan Påhlssons efterkommande. Han hade mördat en rysk kosack men 
även de rättssökande hade utsatts för plågsamma förhör.771 Det förefaller 
som om den allmänna opinionen inte fördömde våldshandlingen i sig, men 
väl det faktum att den indirekt gick ut också över oskyldiga. Likaså pekar 
flera vittnesmål vid rättsförhandlingar i Ilmola i samma riktning.772  
 Tidigare har omtalats att timmerhuggare misshandlade den soldat över-
vakningsofficeren sänt iväg som budbärare för att sätta fart på de avstan-
nande arbetena. Vid ett annat tillfälle besvärade sig kosacken Petter Ru-
dovski till generalguvernementet över att en bonde från Lemo socken i 
fogden Olof Warells härad  
 
 …med hugg och slag öfwerfallit och illa handterat [honom].773  
 
I Urdiala hade en bonde tagit livet av två ryssar. När han därtill skröt vitt 
och brett om sitt dåd försatte han hela trakten i fara. Den ryska överheten 
befarades anse socknen som sådan skyldig om ingen angivelse gjordes. 
Man fruktade en kollektiv, repressiv bestraffning. För att vända uppmärk-
samheten från de aktuella morden angav kyrkoherden Israel Wallin då 
bonden, men för det betydligt lindrigare brottet att ha tredskats vid skatte-
betalningen. Bonden köpte sig fri, men då socknen i samma veva miss-
tänktes för samröre med partigängarna förråddes några av dessa. Efter 
fredsslutet lyckades inte Wallin helt motivera sitt handlande i affären utan 
straffades, om också rätt lindrigt.774 
 Vågade civilpersoner inte rikta sin aggression direkt mot ryssarna så 
fick finska ryssdrängar (dentjikar) och kvinnor som hade samröre med 
rysk militär ibland känna av den. Det är svårt att på basen av de bristfälliga 
källorna bilda sig en uppfattning om hur vanliga de hämndåtgärder var 
som civilbefolkningen riktade mot de ryska soldaterna. Men att de före-
kom och att det verkligen rörde sig om hämnd kan det knappast råda något 
tvivel om. De riktade sig nämligen uttryckligen mot kosacker och dentji-
kar. Beridna kosacker och dragoner (fr.o.m. lilla ofreden också husarer) 
utgjorde de odisciplinerade förband som under krigföringen först av alla 
dök upp och utförde plundringar vid vilka t.ex. tortyr tillgreps.775 Dentji-

                                                 
771 Vt 19.2.1722 i Vittis och Punkalaidun, FRA KO a 31 fol. 75 – 76. 
772 Vilkuna 2005 s. 239 – 240. 
773 FRA 7080 fol. 63. 
774 Rimpiläinen 1978 s. 67. 
775 Kuvaja 1999 s. 58 – 61; Vilkuna 2005 s. 239 – 240; Manninen 1982 passim.  
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karna igen, dvs. ryssdrängarna, var ofta unga pojkar som tvingats i någon 
rysk officers tjänst, men snart nog betedde sig ännu värre mot eget folk än 
vad erövrarna gjorde.776 
 I det följande skall jag vända på problemställningen och diskutera hur 
de ryska militärerna uppträdde och hur befolkningen reagerade på det. Till 
en början hade en del av stadsbefolkningen varit tvungen att dela logi med 
den ryska militären, vilket ledde till missnöje och anpassningssvårigheter 
på många håll. Exemplen på den friktion som kunde uppstå till följd av 
inkvarteringarna härstammar emellertid endast från ockupationens initial-
skede. Vid ett tillfälle år 1714 visade borgaren Johan Clementsson i Åbo 
en legitimerad tro på ockupationsmaktens välvilja då han inlämnade ett 
klagomål till general Roman Bruce över en fänrik vid Sibiriska regemen-
tet. Den hos borgaren inkvarterade fänriken hade klockan 23 kvällen innan 
slagit sönder fönstret till borgarens hus för att släppa in sin dräng och där-
efter tvingat borgaren och hans hustru att göra upp eld. Ryssen hade kom-
menderat fram bl.a. kött, kokt fläsk och ett stop brännvin. Därtill lade han 
utan betalning beslag på 15 kannor öl samt misshandlade paret. Clemets-
son bad för den skull om ”Nådig Correction”.777 Det var alltså inte enbart 
husrum de ryska trupperna gjorde anspråk på. Också på landsbygden hän-
de det att soldater inhystes hos allmogen. Så var t.ex. fallet i Ikalis, där 
Narva dragoner höll till. Nämnas kan att under finska krigets ockupation 
hade inkvarterade soldater endast rätt till ”värme och sänghalm”.778  
 Men det kunde också uppstå etiska problem. I Kurikka, där inkvarte-
ringar av trupper förekom ännu under ockupationens sista år, förmanade 
prästerna föräldrar och husbönder att de skulle 
 
 … noga acht och öga på dheras barn och unga qwinfolck hafwa att dhe af 

det inqvarterade fremmande folcket i synd och skam icke förföhrde warda, 
hwilket christel. föräldrar genom flijt och achtsamhet i tijdh märckia och 
förekomma kunna…779 

 
I Pöytis (Pöytyä) varnade därtill prästerna för vad de kallade ”den fördö-
mel. säkerheten som är en rooth och tilfälle til allehanda synder.”780 Också 
samhällslugnet kunde tydligen betraktas som bedrägligt.   
 En granskning av källorna ger emellertid vid handen att de fall av ryska 
militära övergrepp på civila som förts fram i historisk litteratur med få 
                                                 
776 Vilkuna 2005 och Vilkuna 2006 passim. 
777 RGADA fond 20 op.1 d 25 (Om krigföringen i Finland 1714) s. 10 – 11; jfr även Vilku-
na 2005 s. 165. 
778 L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 257. 
779 Lempiäinen 1973 s. 89. 
780 Ibidem s. 122. 
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undantag har berört militärstyrelsens tid, hänfört sig till Viborgs kommen-
dantskap eller annars varit rätt oklara. Samma är för övrigt fallet också 
med en del av de civila tjänstemännens påstådda missdåd, som tidigare 
nämnts.781 Även bortförandet av människor upphörde nästan helt under 
civilförvaltningstiden, med undantag för rekryteringen av mantalsmännen 
1720, vilken trots allt var av mindre omfattning än den fasta roteringens 
återkommande manskapsuttag under svensk tid.782 
 
c. Samröre mellan civila och militär 
Man kan därför också teckna en motbild till det enskilda våld som civila 
utövade mot militärer och vice versa. Man kan peka på det lugn som åt-
minstone på vissa håll rådde i byarna. En bidragande orsak till det var den 
ryska militärens vana att placera in s.k. vaktmästare boende bland befolk-
ningen. Från att ursprungligen ha stått i resursuttagningens tjänst uppfatta-
des dessa övervakare efter en tid som nästan vanliga invånare. Detta sked-
de framför allt ifråga om sådana officerare som medfört hustru och barn 
till sina boställen. Det ledde nämligen till att uppträdandet från ryskt håll 
blev mera civiliserat.783 I Tavastehus inbjöd kyrkoherden Mikael Sadeel 
den lokala militärkommendanten och en av dennes majorer med fru att stå 
faddrar vid sin dotters dop. En senare kommendant på samma ort gjorde 
tillsammans med sin hustru en donation till stadens kyrka.784 I Rusko kon-
staterade Stefan Löfving vid ett bröllop redan i september 1715 att bönder 
och ryska soldater pokulerade i bästa sämja.785  
 Ett visst umgänge förekom alltså mellan de främmande militärerna och 
befolkningen. Handelsvaror bytte ägare och civila tog tjänst hos ockupan-
terna. Samröre mellan ryssar och finska kvinnor förekom också. Till och 
med på en så liten ort som Asikkala gavs flera exempel på att kvinnor föd-
de barn åt ryssar. År 1714 blev där både en löjtnant och en kapten fäder. 
Samma var fallet med kalfaktorn till en kornett år 1717, en dragon 1718 
samt en soldat och två dragoner 1720.786 
 Oftast var det meniga soldater som hade kontakt med flickorna. Det 
hände också att dylika par ingick äktenskap efter det att den kvinnliga par-
ten gått över till ortodox tro.787 Däremot tillät inte den militära befälhava-

                                                 
781 Se t.ex. samtliga rättsfall i Peltokangas 1958 s. 100 – 110; övergreppen i Anthoni 1925 
s. 93 – 98; Vilkuna 2005 s. 116, 155, 156, 166, 171. 
782 Uppgård 2004 s. 33. 
783 Vilkuna 2006 s. 229. 
784 Lindeqvist 1926 s. 248. 
785 v.Koskull 1953 s. 27. 
786 Blomstedt 1982 s. 229. 
787 Vilkuna 2005 s. 142. 
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ren att officerare gifte sig med finskor. Överstelöjtnant Garazin Barykov, 
som ville gifta sig med Lundoflickan Maria Tomasdotter, fick kallt avslag 
på sin begäran.788 I många fall tvingade sig de ryska ockupanterna på de 
ofta skyddslösa kvinnorna. Vid ett ting år 1718 i Gamlakarleby med Kel-
viå rannsakades 82 fall av misstänkt lönskaläge med ryssar. Av dem kon-
staterades 6 vara frivilliga, men hela 55 våldtäkter. Antalet kvinnor som 
frikändes utan kyrktagning var 8 och 13 fall hänsköts till närmare utred-
ning. För att kunna frikännas vid tinget måste den våldtagna kunna bevisa 
sig ha gjort motstånd. Siffrorna härrör sig från den oroliga första delen av 
stora ofreden.789  
 Vid fredsslutet följde en grupp kvinnor från Finland med de ryska mili-
tärerna då de drog bort.790 Troligen skedde detta mindre av kärlek än av 
fruktan för repressalier på hemorten. Ryssarnas relationer till finska kvin-
nor sågs nämligen inte med blida ögon av befolkningen. Då ett ryskt för-
band i Ilmola under ockupationens sista tider bad om att få en finsk kvinna 
som kock skickade den tillfrågade bonden sin piga för att på så sätt skydda 
den egna familjens kvinnor.791 De kvinnor som gav sig i lag med ryssar 
kallades nedlåtande ”rysshoror” av andra invånare. Det räckte med att man 
mot lön tjänade som piga åt en ryss för att man skulle bli utesluten ur sin 
församling.792 I Kurikka födde en flicka ett barn vars far var en dragon som 
varit inkvarterad i huset. Hon måste utstå skamstraff och böta fem silver-
daler. I sådana fall där ryssar förlovat sig med finska kvinnor, men äkten-
skapslöftena aldrig infriats, återupptogs kvinnorna dock i församlingens 
gemenskap i synnerhet om de betalade en liten penningsumma. Vissa 
kvinnor var förståndiga nog att ta de ryska äktenskapslöftena skriftligt och 
låta myndigheterna eller läskunniga och trovärdiga personer bekräfta dem. 
Så gjorde bl.a. Karin Henriksdotter i Helsingfors, Maria Jöransdotter i 
Eura och Valborg Jöransdotter i Raumo.793 
 För de soldater som återvände från kriget vid fredsslutet var det inte 
alltid så lätt att avgöra vad som passerat under deras frånvaro. Allt vad de 
ryska militärerna beskylldes för gick inte att klart bevisa. Ett exempel på 
en historia med diffusa drag utgör den redogörelse dragonen Johan Citras 

                                                                                                                
Först fr.o.m. år 1721 tillät Heliga Synoden blandäktenskap mellan ortodoxa och väster-
ländska kristna (Riasanovskij 1984 s. 233). 
788 Hiltunen 1988 s. 423. 
789 Koskinen 1865 s. 377; häradsting 29.3.1722 i Gamlakarleby, FRA KO a 38 fol. 375 – 
378, 381.  
790 Ahonen 1988 s. 25; Blomstedt 1982 s. 229. 
791 Vt 3.2.1722 i Ilmola, FRA KO a 33 s. 108 – 109. 
792 Hiltunen 1988 s. 423; Vilkuna 2005 s. 168. 
793 Kuisma 1991 s. 15; Rinta-Tassi 1980 s. 278; Vilkuna 2005 s. 141 (se sistnämnda för 
flera fall av skriftliga äktenskapslöften). 
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hustru Annika Johansdotter avgav vid vintertinget i Sjundeå 1722. Hon 
hade anmälts för att tre år tidigare ha fått ett barn om vars ursprung hon 
visste berätta följande. Hustrun hade gått på vägen i Nummi då hon över-
fallits och våldtagits av en ryss. Hon kunde emellertid inte uttala sig om 
mannens utseende och klädsel på grund av det tilltagande mörkret. Vid 
rättens upprepade förfrågan vidhöll hon sin historia och eftersom någon 
annan version ej framfördes hänsköts målet till Nummi för avgörande. 
Emellertid vägrade Johan Citra vid sin återkomst att i fortsättningen ha 
något samröre med sin hustru. Till märkligheterna i samband med händel-
sen hör att förövaren, enligt hustrun, talat svenska.794 Han kan därför ha 
varit en partigängare, en inhemsk ryssdräng eller rentav en ortsbo. 
 Också en del unga män följde frivilligt med ryssarna då dessa drog bort 
efter fredsslutet. Till dem hörde bl.a. tre tjugoåriga ynglingar från Rohdai-
nen i Pyhämaa. Det rörde sig vanligen om personer som redan under ocku-
pationen gått i ryska marketentares eller officerares tjänst.795  
 
d. Försök att dämpa militär repression 
Den ryska arméns laglösa plundringar och stölder hade nästan helt upphört 
efter det att civilförvaltningen upprättades. De enskilda fall av övergrepp 
på allmogen som skedde med soldater eller officerare som förövare beiv-
rades. Inom den ryska armén var därtill straffen strängare än inom den 
civila sektorn. Som exempel på med vilken repressiv hårdhet man behand-
lade en person som tvingats tjäna vid ett militärt kommando kan nämnas 
det öde som drabbade en lots från Tenala. Denne misshandlades nämligen 
till döds år 1719.796 
 Ett fragilt skede under vilket våldshandlingar lätt hade kunnat ske in-
trädde vid de ryska truppernas uttåg ur landet efter fredsslutet. Kommissa-
rien Abraham Stein Meyer som representerade den svenska statsmakten 
och befann sig i Finland meddelade dock att de ryska trupperna avhölls 
från övergrepp eftersom minsta förseelse bestraffades av befälet med pry-
gel. Ryssarna var av allt att döma noga med att förebygga oroligheter vid 
uppbrottet.797  
 I det reglemente som på tsar Peters tid gällde för den reguljära ryska 
armén hette det bl.a. att  

 soldater inte fick slå civila eller stjäla 
 osedliga personer inte fick fungera som befälhavare 

                                                 
794 Vt 19.2.1722 i Sjundeå, FRA KO a 21 s. 472 – 473 (se även Vilkuna 2005 s. 225, 461 – 
462). 
795 Hormia 1939 s. 121; Lindeqvist 1919 s. 695. 
796 Vilkuna 2005 s. 167. 
797 v.Koskull 1953 s. 34. 
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 soldatens känsla för militär heder skulle utvecklas 
 grunderna för kamratskap skulle läggas 
 man skulle befordra ömsesidigt bistånd och kristen kärlek 
 soldater inte skulle bete sig som slödder 
 det var en skam för soldaten att föra krig mot kvinnor, barn och åld-

ringar 
 befälhavaren skulle se med samma ögon på soldaten som en far på sitt 

barn.798 
 

Flera av dessa punkter visar att reglementets upprättare varit medveten om 
de rådande folkrättsliga principerna. Så framgår t.ex. tydligt av den första 
och den nästsista punkten att krigföringen sågs som en kamp mellan de 
stridande medan civilpersoner skulle hållas utanför konflikten. Den patri-
arkaliska synen framgår av den sista punkten. De stränga straff som utde-
lades inom den ryska armén för övergrepp på civila och krigsfångar base-
rade sig på tsar Peters militära statuter. Den ryske historikern Borodkin har 
påpekat att avsikten var att tsar Peters soldater inte skulle vara en 
självsvåldig, tygellös hord utan medlemmar i besinningsfulla, disciplinera-
de förband. Just besinningen har genom tiderna setts som det känsloläge 
vilket allmänt taget förmår bryta våldsakter.799 Man ser därmed också hos 
den ryska arméledningen en strävan efter legitimitet. Skillnaden mellan 
teori och praktik var dock stor. I en kultur där det hör till vanligheten att 
under krigshandlingar utöva besinningslöst våld är det svårt för enskilda 
att avvika även om lugnare tider inträder.  
 Som en följd av repressionen under stora ofreden och speciellt under 
det militära skedet levde ett rysshat länge kvar bland civilbefolkningen i 
Finland. Om detta vittnar bl.a. en regementspastor under kampanjen 1808 i 
sin dagbok då han skriver om  
 
 …ett med modersmjölken insupit hat mot Ryssarne…800 
 
Modern historieforskning har påvisat tendensen att under senare ödesmät-
tade perioder som jämförelse ta fram de mörkaste dragen i Finlands histo-
ria, vilket bl.a. resulterat i att stora ofreden fått tjäna som referensram och 
skräckscenario under senare århundraden. I en sådan situation har man 
skurit hela perioden över en kam.801  

                                                 
798 Borodkin 1910 s. 190 – 191. 
799 Keep 1985 s. 215; Borodkin 1910 s. 190-191; om besinning se t.ex. Johansson 2004 s. 
48 – 51; jfr Bauhn 2004 s. 350 – 351 och avhandlingens avsnitt 2.4 Ett militärförhör. 
800 Carl Johan Holm 1995 s. 3. 
801 Om den moderna forskningen se t.ex. Lehtosalo 1964 passim, Wunsch 2004 s. 70-80, 
Villstrand 1993 s. 308 – 309 och Villstrand 2008a passim. 
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6.4 Ockupationens rättsliga efterspel 
 
Efter stora ofreden tillsattes två kommissioner, den västra och den östra. 
Dessa tog itu med att bl.a. ordna upp förhållandena efter kriget och under-
söka de övergrepp tjänstemän gjort sig skyldiga till. Kommissionerna och 
landsdelens domstolar fick ett drygt arbete med att bringa ordning och reda 
bland alla stridande viljor. Man får en rätt god bild av stämningarna bland 
invånarna i det tidigare ryska generalguvernementet genom att studera stora 
ofredens rättsliga efterspel. Ofta stod vid rättsinstanserna ord mot ord och 
befolkningens bitterhet gavs fritt utlopp. Man bör också hålla i minnet att 
bland dem som anförde klagomål ledde ibland strävan efter egen fördel till 
överdrivna vittnesmål. Betecknande är även att tjänstemannakollektivet 
under efterkrigstiden ibland försökte försvåra eller rentav förhindra under-
sökningarna för att dölja vad som skett. Emellertid var kommissionerna 
utrustade med så vidsträckta befogenheter att allt motstånd från de tidigare 
tjänstemännens sida var lönlöst.802 Landshövdingen i Tavastehus län upp-
gav att enbart han hade mottagit över 1 200 suppliker om ämbetsmissbruk 
under ryska tiden. Västra kommissionen avkunnade 13 domar vid vilka 
flera tjänstemän dömdes att förlora liv, ära och egendom. Straffen mildrades 
dock senare till korta fängelsestraff och förlust av ämbetena. Prästerna und-
gick i allmänhet att dömas, mest av hänsyn till att lugnet i församlingarna 
skulle bibehållas. Ännu långt efter fredsslutet fortsatte fogdar och andra 
tjänstemän att ta ut extra pålagor.803 Frågan om de kriminella handlingar 
som tjänstemän gjorde sig skyldiga till under stora ofreden hänsköts efter 
freden till domstolarna.804 Då t.ex. sockenborna i Esbo inför den svenska 
landshövdingen klagade över att uppbördsmannen Jonas Collin av dem bl.a. 
krävt elva oxar och en ko, utan att som avsikten varit, överlämna dem till 
ryssarna, togs ärendet först upp i kommissionen för att dock senare hänskju-
tas till tinget. Där gick Collin slutligen straffri.805  
 Några andra exempel på ockupationens efterverkningar visar svårighe-
terna att reda ut vad som verkligen passerat. Allmogen i Pemar presentera-
de en lång lista av anklagelser mot befallningsmannen Johan Leisten vid 
ordinarie hösttinget 1722. Han skulle bl.a. ha köpt över 80 tunnor spann-
mål från ett utländskt skepp för ett pris på 13 caroliner tunnan medan han i 
fögderiet uppburit 20 caroliner per tunna för inköpet. Likaså påstods han 
av guvernementskansliets kamrer Johan Schmidt ha inhandlat ett stort parti 

                                                                                                                
Jfr också med Holocausts betydelse för israelerna! 
802 Alho 1940 s. 139 – 140. 
803 Lennersand 1999 s. 268, 268, 274. 
804 Västra och östra 1939 s. 201. 
805 Vilkuna 2005 s. 262. 
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säd för 15 caroliner tunnan, men krävt 20 caroliner per tunna av bönderna. 
Också vid furageindrivning och uppsamling av lärft och livsförnödenheter 
hade enligt de kärande oegentligheter förekommit. En tunna råg som varje 
mantal tvingats avstå från med löfte om 5 caroliners ersättning hade förbli-
vit innestående. Som krona på verket skulle Leisten för eget behov ha låtit 
slakta den bästa av de 4 oxar som varit avsedda att sändas till fredsunder-
handlarna.806 Här bör man erinra om att tvisterna vid tingen efter ofreden 
gällande hästar, oxar, spannmål och andra skattepersedlar ofta hade sin 
upprinnelse i det kollektiva ryska beskattningssystemet som förutsatte att 
de som ingick i ryssmantalen solidariskt betalade för dem som var oför-
mögna därtill. Likaså inverkade det faktum att de lokala tjänstemännen 
förutsattes ta ut sin egen ersättning av befolkningen på att allmogen såg 
denna uppbörd som en form av försnillning. Det kan också framhållas att 
anklagelserna mot Leisten var tämligen milda i jämförelse med dem som 
kom fram vid tingen om våldsamheter i mera avlägsna delar av det tidigare 
generalguvernementet. Leisten avsattes efter kriget då kronofogden Johan 
Ollenqvist anlände från Sverige. Anklagelserna ledde tydligen inte till 
något strängare straff eftersom Leisten igen år 1724 uppträdde som fog-
de.807     
 Ett annat rättsfall berörde fogden Jakob Lydeman, som i S:t Karins 
skaffat sig en fiende i Henrik Henriksson, vilken vid hösttinget 1722 an-
klagade honom för att utan gottgörelse ha bortfört 20 nötkreatur och 50 får. 
Lydeman hade emellertid såtillvida tur att Johan Lethalensis från det tidi-
gare guvernementskansliet medgav sig ha skickat denne en skriftlig order 
med en dragon att låta föra djuren till fredsunderhandlarna på Åland. 
Nämndemännen i Pikis vittnade därtill i andra sammanhang till Lydemans 
favör om att han i grannsocknen lyckats utverka en hel del lindringar gäl-
lande skjutsningar och pålagor.808  
 Det lönade sig med andra ord att hålla sig väl med allmogen. Detta fick 
också fogden Lars Malmberg erfara efter det att han vid fredsslutet avsatts. 
Han instämdes då till häradsrätten av en svensk officer som fått höra att 
fogden i samband med skatteuppbörden gått åt både frälsebönder och 
gårdsfolk i Halikko. Men eftersom Malmbergs förhållande till de andra 
sockenborna varit gott friades han av rätten med motiveringen att han vid 
ifrågavarande tidpunkt varit tsarens undersåte! Någon fortsättning på 
Malmbergs tid som uppbördsman ville man dock inte veta av – de ryska 
kraven var i alltför gott minne. För missbruken av sin tjänsteställning stod 

                                                 
806 Ht 25 – 28.9.1722 i Pemar, FRA KO a 29 fol. 20 – 22v. 
807 Vilkuna 2005 s. 384. 
808 Innanmaa 1981 s. 167 – 169. 
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han år 1725 till svars vid Västra kommissionen.809 Domstolarna och kom-
missionerna utgjorde både under och efter stora ofreden de arenor där in-
vånarna löste sina tvister sinsemellan. Malmbergaffären besannar Janne 
Haikaris påpekande att det vid rättegångarna mellan bönder och befatt-
ningshavare i allmänhet i lika hög grad gällde parternas moraliska kvalite-
ter som frågan om vem som hade rätt. Och detta hade betydelse för tjäns-
temännens legitimitet.810   
 Långt ifrån alla krav som restes efter fredsslutet förefaller att ha varit 
berättigade. I Helsinge t.ex. konstaterades att länsman Henrik Forsmarck 
inte var skyldig att ersätta Arvid Mickelsson för den oxe och den penning-
summa som gått till den ryska överhetens resursuttag. Samma var fallet då 
Mårten Erssons oxe av traktens fogde sänts till en rysk general. I stället 
fick sockenborna lov att ersätta bonden Mårten för hans förlust.811 Att 
prosten Petrus Serlachius för sockeninvånarna lagt ut 2 350 koppardaler 
egna pengar som betalning åt ryssarna hindrade å andra sidan inte att han 
senare anklagades för att ha tagit undan skattemedel för egen del. Kanhän-
da det faktum att han ägde och bebodde släktens gård Särkilahti i Pernå812 
inspirerade bönderna att i de nya förhållandena efter kriget försöka pressa 
ut vad de kunde. I Sjundeå var adjunkten Jacob Limonius allmänt uppskat-
tad under stora ofreden, men åtalades för skattefusk så snart freden in-
gåtts.813 Ibland anklagade allmogen prästerna för att alltför lätt ha gått rys-
sarnas ärenden. I folkets ögon var t.ex. pastor Israel Haartman åtminstone 
delskyldig då mantalsmän uttogs i samband med gudstjänsten i Ikalis en 
sommarsöndag år 1720.814 
 Eftersom praxis från tiden före ockupationen och kännedomen om vilka 
regler som gällde för tjänstemännen fallit i glömska eller förändrats under 
ofreden, lät de svenska kommissionerna publicera gällande förordningar. 
Man återgav t.ex. en skrivelse om fogdars och länsmäns tillvägagångssätt 
vid exekutioner. Det hade bl.a. visat sig att befallningsmän ibland som 
pant för restantier beslagtagit böndernas enda hästar eller kor. Djuren hade 
därefter sålts till underpris.815 Beträffande tjänstemännens egennyttiga 
framfart konstaterade Västra kommissionen att  

 

                                                 
809 Vilkuna 2005 s. 373; Stenroth 1965. 
810 Haikari 2009 s. 230, 232. 
811 Kuisma 1991 s. 13. 
812 Petrus Serlachius härstammade från den ansedda släkten Särkilahti-Stjernkors (se t.ex. 
Pieni Tietosanakirja IV s. 617). 
813 Rimpiläinen 1978 s. 65. 
814 Vilkuna 2005 s. 265. 
815 Lennersand 1999 s. 275. 
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…the angifne eij haft annat härwid at inwända, än en gammal wahna, samt 
Lagens och Kongl: förordningarnes okunnoghet,…816 

  
En särskild uppmärksamhet förtjänar en skrivelse till Österbottens lands-
hövding R. W. von Essen, daterad 22.9.1721, i vilken det vädjades på 
”Samtl: Landzens Jnbyggiares vägnar i Österbotn” om skonsamhet mot 
ockupationens civiltjänstemän och präster 
 
 … som genom ett hastigt infall af fremmande troupper, el: och genom fat-

tigdom och andra sådane oöfvervinnerl: förhinder eij kommit på flychten, 
utan ved saknad af all egendom och jämväl hälsa, uti stoor jämmer, lijfzfara 
och osäijel: nöd, beflijtat sig att förestå folcket, styra förargelser och hålla 
tucht vid macht, samt vara den arma almogens mur emot oförrätt,…817  

 
Ett amplare försvar för de civila tjänstemännens uppträdande under åren 
1717 – 1721 är svårt att föreställa sig. Åtminstone ett 20-tal av stora ofre-
dens ryska tjänstemän övergick i svensk tjänst efter fredsslutet, vilket ock-
så talar sitt tydliga språk.818   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
816 Västra och östra 1939 s. 59. 
817 Koskinen 1865 s. 387. 
818 Databasen i bilagan. 



 

 180 

7. Ockupationen i ett komparativt perspektiv       
 
 
 
I detta kapitel görs jämförelser mellan förhållandena under stora ofreden 
och den situation som rådde vid några andra ockupationer. Genom jämfö-
relserna framhålls likheter och olikheter i den repressiva och legitimerande 
maktutövningen under den granskade perioden. Orsakerna till eventuella 
skillnader och utvecklingslinjer i fråga om ockupationerna kommer att 
belysas. 
 
7.1 Uppläggningen av jämförelserna och forsknings- 
läget  
 
Det saknas inte möjligheter till komparation i fråga om ockupationer. Inom 
loppet av ett sekel ockuperade ryssarna Finland tre gånger, under stora 
ofreden 1713 – 1721 och lilla ofreden 1742 – 1743 samt därtill i samband 
med finska kriget 1808 – 1809.819 I det sistnämnda fallet blev det slutligen 
fråga om ett mer varaktigt tillstånd – ett införlivande med det ryska riket. 
Krigiska förvecklingar mellan Ryssland och Sverige förekom också 1788 – 
1790, men det blev då aldrig fråga om en ockupation. Då agerandet under 
de olika ryska ockupationerna i Finland jämförs blir det möjligt att avgöra 
om det finns en skönjbar utvecklingslinje. Bakgrunden till de två senare 
ryska ockupationerna i Finland kommer jag för sammanhangets skull att i 
stora drag teckna i detta kapitels avsnitt 7.2.   
 En granskning av eventuella synkrona jämförelseobjekt visar att trots 
samtidigheten skiljer sig ibland grundförutsättningarna starkt från förhål-
landena under stora ofreden. Det blir därför intressant att se i vilka avseen-
den å ena sidan gemensamma drag och å andra sidan skillnader mellan 
ockupationerna i Finland och Baltikum kan upptäckas. De båda ockupatio-
nerna skedde under samma krig men de fick olika utgång. Den ryska eröv-
ringen av Baltikum ledde till en annektering, vilket inte stora ofreden gjor-
de. I fråga om de tidigare svenska östersjöprovinserna uppstod emellertid 
en ödesgemenskap med den östra delen av Finland. Både Viborgstrakten 
och de sista fästena i Baltikum föll i ryska händer 1710 och annekteringar-
na bekräftades genom  freden  i  Nystad 1721.  Fram till år 1710 förhärjade 

                                                 
819 Ockupationernas civilförvaltningsskeden: juli 1717 (verksamheten i guvernementskans-
liet börjar) – augusti 1721 (freden i Nystad), januari 1743 (Campenhausens tillträde) – 
augusti 1743 (freden i Åbo), sommaren 1808 (Ladaus tillträde) – mars/september 1809 
(Borgå lantdag/freden i Fredrikshamn).   
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     Figur 6: De i komparationen använda ockupationerna och de krig i  
                    vilka de förekommit 

Anm.: Komparationen vågrätt är diakron och lodrätt synkron. Spanska 
tronföljdskriget har nedtill avsiktligt lämnats oavgränsat för att markera 
dess allmäneuropeiska natur.  
   
under stora nordiska kriget ryska trupper östersjöprovinserna i olika repri-
ser. År 1704 tillsatte tsar Peter Aleksandr Mensjikov som chef för de om-
råden som ryssarna erövrat i Baltikum.820 Man kan för den skull anse att en 
occupatio bellica-situation 1704 – 1710 föregick den ryska annekteringen. 
Jag undersöker och kommenterar förhållandena i Baltikum i samband med 
komparationen mellan ockupationerna i Finland. 
 En komparatist som accepterar användningen även av s.k. avlägsna 
jämförelser, där objekten avsevärt skiljer sig i tid eller rum, är amerikanen 
Raymond Grew. Men en förutsättning är då, kan man påpeka, att man hål-
ler skillnaderna i minnet.821 Jag tillåter mig också några utblickar på Bajern 
och Sachsen i fråga om vilka forskningsläget är gynnsamt och vilka före-
faller att ur komparationssynpunkt ha intressanta drag. Men jag koncentre-

                                                 
820 Zetterberg 2007 s. 269 – 270. Mensjikov blev Estlands och Livlands första guvernör 
1710 – 1719. Gustav Otto Douglas fungerade som guvernör i Estland 1738 – 1740. 
821 Grew 1980 s. 767, 776; jfr Mörner 1981 s. 233. 
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rar dock uppmärksamheten på de diakrona jämförelseobjekten som erbju-
der sig genom de två senare ockupationerna i Finland.  Därmed hoppas jag 
kunna undvika de semantiska fallgropar som lätt uppkommer vid be-
greppslikheter med olika sakinnehåll. Genom det relativt sammanträngda 
tidsperspektivet, i synnerhet mellan de två ofrederna, ökar inte heller vari-
ablerna okontrollerat i antal. Det är därtill av betydelse att iaktta om krig-
föringen under den granskade perioden ändrat karaktär. 
 Den svenske forskaren Magnus Mörner har stödande sig på Maurice 
Duverger framhållit att vad som kallas nära komparationer inriktas på 
olikheter och avlägsna på likheter.822 Vid jämförelsen mellan de tre ryska 
ockupationerna i Finland strävar jag visserligen efter att få fram likheter i 
ockupanternas handlande, men samtidigt vill jag visa på vilka punkter en 
utveckling skedde. Jämförelsen inriktas alltså därvidlag på variationer och 
avvikelser – inom likheterna. Jag vill därtill rent allmänt pröva min teori 
om att repression och strävan till legitimitet kan pågå jämsides under olika 
ockupationer på samma sätt som under stora ofreden. Mörner påpekar 
också att nära jämförelser ofta har syftet att verifiera hypoteser. Då det 
gäller vad som är intressant och samtidigt möjligt att jämföra i fråga om 
repression och legitimitet har jag stannat vid en tredelning där ockupanter-
nas försök att kontrollera invånarna mentalt utgör den första byggstenen. 
Den andra är det konkreta handlandets anatomi och den tredje är befolk-
ningens respons. Genom detta grepp vill jag å ena sidan fånga upp de re-
pressiva och legitimitetsskapande intentionerna och deras förverkligande 
och å andra sidan de styrdas svar i form av acceptans eller motstånd. Jag 
vill särskilt observera orsakerna till skillnader och likheter i förvaltningen 
och den politiska kulturen mellan förhållandena under stora ofreden och 
jämförelsens ockupationer. En s.k. explicit komparation, som jag i det 
följande eftersträvar, har enligt Mörner tre klara syften: a. att genom iakt-
tagande av parallella fenomen leda fram till generaliseringar, b. genom 
observation av olikheter peka på vad som är unikt och c. förklara orsaks-
sammanhang.823       
 Komparationerna gör jag av arbetsekonomiska skäl huvudsakligen med 
hjälp av forskningslitteraturen och endast i några fall använder jag mig av 
primärkällor. Ett av de fall där jag funnit för gott att gå till urkunderna är 
vid jämförelsen mellan generalguvernörernas ordergivning under stora och 
lilla ofreden. Ett annat exempel utgör jämförelsen mellan universalerna vid 
olika tidpunkter. 
 Ett tidigt arbete gällande lilla ofreden är K. O. Lindeqvists Pikku vihan 
aika Suomessa  (1889). Lindeqvist redogör i detta verk för hur den ryska 
                                                 
822 Mörner 1981 s. 232 – 233. 
823 Ibidem s. 229 
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förvaltningen sköttes och ger också uppgifter om repression och resursut-
tag. Boken utkom endast tre år efter det att han gett ut sin motsvarande 
studie över stora ofreden. I fråga om ockupationen har rätt detaljerade verk 
senare skrivits av A. R. Cederberg: Suomen historia vapaudenajalla I 
(1942) och Aulis J. Alanen: Suomen historia Vapaudenajalla IX (1963). 
Vidare erbjuder Eja Margrete Hirns licentiatavhandling Förvaltningen i 
lilla ofredens Åbo (1968, ÅA) en bild av ockupationen 1743 där repressiva 
och legitimerande drag lätt igenkänns trots att författaren inte tagit till sin 
uppgift att penetrera dem. En mer lokal synvinkel anlägger Mats Österback 
i sitt pro gradu-arbete Staden och kriget. Kristinestad under 1741 – 43 års 
krig (2002, ÅA). Att lilla ofreden ändå inte förmått intressera ett större 
antal forskare beror helt säkert till en del på det ur svensk synpunkt sett illa 
förda kriget. Åbofreden 1743 med nya landavträdelser till Ryssland gav 
belägg för att Sverige saknade förmågan att försvara Finland.    
 I fråga om ockupationen under finska kriget är utbudet på historisk 
forskning kolossalt. Redan vid slutet av år 1990 omfattade den historiska 
bibliografin i fråga om finska kriget närmare 600 titlar uppger forskaren 
Pertti Hakala vid Finlands riksarkiv i en forskningsöversikt.824 Till olika 
märkesår, de senaste 2008 och 2009 har därtill floran av verk utökats. Un-
der finska kriget uppträder legitimiteten i sin andra och mera pragmatiska 
skepnad som pacificering. Begreppet pacificering, som befriat från all 
idealism skapats av historikerna, återkommer i många skildringar av finska 
kriget bl.a. i Carl von Bonsdorffs Opinioner och stämningar i Finland 
1808 – 1814 (1918) och i sonen Lars Gabriel von Bonsdorffs doktorsav-
handling Den ryska pacificeringen i Finland 1808 – 1809 (1929). Däremot 
lyser varje försök till problematisering av pacificeringen som företeelse 
med sin frånvaro i von Bonsdorffarnas böcker så som i den övriga samtida 
forskningen. Hela begreppet pacificering verkar fabricerat som förklaring 
till den milda ryska maktutövningen vid tiden för den finska autonomins 
uppkomst. Ingen annanstans har jag påträffat det i denna betydelse vid min 
granskning av de synkrona ockupationerna. I Erkki K. Osmonsalos Suo-
men valloitus (1947) sker upprättandet av Finlands autonoma ställning i 
det ryska riket som en följd av både det storpolitiska spelet och pacifice-
ringspolitiken. Också moderna forskare som Nils Erik Villstrand och Päi-
viö Tommila kommer in på frågan om pacificeringen. Den förre nalkas 
problemet i t.ex. ”Från konungens undersåtar till kejsarens. Den ryska tro- 
och huldhetseden i Vasa län år 1808” i Krig kring Kvarken (1999). Den 
senare tar fram bakgrunden till pacificeringspolitiken bl.a. i Suomen auto-
nomian synty 1808 – 1819 (1984). Matti Klinge behandlar i många sam-
manhang förenandet av Finland med det ryska riket, bl.a. i  Finlands histo-
                                                 
824 Hakala 1999 s. 179. 
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ria 3 (1996). Osmo Jussila ser i Suomen suuriruhtinaskunta 1809 – 1917 
(2004) pacificeringen i ett internationellt perspektiv och som en del av en 
längre rysk process. Martin Hårdstedt kommer in på fenomenet redan i sin 
doktorsavhandling Om krigets förutsättningar. Den militära underhålls-
problematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under 
finska kriget 1808 – 09 (2002) och fördjupar analysen ytterligare i Finska 
kriget 1808 – 1809 (2006). Många av inslagen i pacificeringsdiskursen går 
långt in i det autonoma storfurstendömets historia825, men i föreliggande 
avhandling görs halt vid den tidpunkt då ockupationen förvandlas till in-
lemmande i det ryska riket.  
 Forskningslitteraturen gällande ockupationerna i de tyska kurfursten-
dömena är rätt tunnsådd. I Christian Strassers dissertation vid den juridiska 
fakulteten i Augsburg Der Aufstand im bayerischen Oberland 1705 – Ma-
jestätsverbrechen oder Heldentat? (2005) behandlas ingående ockupatio-
nen i Bajern och i viss mån sker detta också i Andreas Kraus Geschichte 
Bayerns. Von den Anfängen bis zur Gegenwart (1983). Ernst Carlsons 
doktorsavhandling Karl XII:s vistelse i Sachsen 1706 – 7 med särskild 
hänsyn till det nordiska krigets inverkan på spanska tronföljdsstriden 
(1877) är ett av de få verk som granskar Karl XII:s politik under uppehållet 
i Sachsen medan principerna för och tillvägagången vid de svenska resurs-
uttagen där redovisas i Sven Grauers artikel Den karolinska fälthärens 
underhåll 1704 – 1707 (Karolinska förbundets årsbok 1969). För jämförel-
sen med förhållandena i Baltikum har Seppo Zetterbergs Viron historia 
(2007) stor betydelse. 
 
 
7.2 Bakgrunden till ockupationerna 1743 och 1808 – 
1809 826  
 
För att underlätta förståelsen av de två senare ryska ockupationerna av 
Finland återges här i stora drag händelseutvecklingen i relationerna mellan 
Sverige och Ryssland 1718 – 1808. Upptakten till ockupationerna i de två 
tyska kurfurstendömena behandlas i samband med redogörelserna för re-
spektive ockupation.  

                                                 
825 Se t.ex. Panu Pulma ”Rauhanpolitiikan kausi” i Suomen historian jättiläinen (1987). 
826 Avsnittet bygger i huvudsak på skildringen i standardverk sådana som Suomen historia 
4 1986 s. 19 – 20, 67 – 93, 97 – 99, 114 – 117, 185 – 201, 253 – 294, 327 – 335, Finlands 
historia 2 1993 s. 323, 335 – 344, 356 – 359, 400 – 420, 428 – 434, Sveriges krig III 1902 s. 
99 – 360, IV 1910 s. 84 – 340 och Lappalainen et al. 2007 passim, Sylvan 1948 s. 50 – 57, 
96 – 108 samt Hårdstedt 208 s.31 – 43. För närmare redogörelse av det storpolitiska spelet 
se t.ex. Klinge 2007 C2 och Klinge 2008 s. 13 – 30.           
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 Jag skall dock först kasta en blick på relationerna mellan Sverige och 
Danmark under den karolinska tiden. Sverige hade som resultat av sina 
danska krig till en början genom freden i Roskilde 1658 vunnit Skåne, 
Halland, Blekinge, Bohus län, Trondheims län och Bornholm, men däref-
ter vid fredsslutet i Köpenhamn 1660 tvingats återlämna de två sisnämnda 
områdena. Också de andra erövringarna var nära att förloras då emellertid 
Karl XI lyckades slå tillbaka danskarna och uppnå status quo genom fre-
den i Lund 1679. 
 Redan Karl X Gustav hade låtit göra ett infall i Norge, men planerna på 
en svensk erövring där kunde inte förverkligas p.g.a. Frankrikes ingripande 
och den svenska kungens bortgång. Karl XII:s norska fälttåg kan ses som 
en fortsättning på en svensk strävan att behärska Skandinavien.827  
 Efter Karl XII:s död övertogs tronen i Sverige av kungens yngre syster 
Ulrika Eleonora. Hon nedlade emellertid regeringen redan år 1720 varvid 
hennes make den tidigare lantgreven Fredrik av Hessen övertog kronan 
under namnet Fredrik I. Redan år 1719 hade författningen ändrats och 
ständerväldet under den s.k. frihetstiden tagit sin början. Trots Sveriges 
militära svaghet utfärdade den svenska riksdagen, som dominerades av det 
revanschistiska hattpartiet, den 28 juli 1741 en krigsförklaring mot Ryss-
land där Peter den stores dotter Elisabeth bestigit tronen. Det ur svensk 
synpunkt miserabla kriget och två med det samtidiga missväxtår hopade 
olyckor över befolkningen speciellt i den östra riksdelen. Finland ockupe-
rades en andra gång och lilla ofreden var ett faktum. Freden i Åbo 1743 
ledde till nya svenska landavträdelser i Finland. 
 Först i och med Gustav III fick Sverige igen en kraftfull regent som år 
1771 efterträdde sin far Adolf Fredrik. Genom en kupp genomdrev Gustav 
III regeringsformen av år 1772 som med ett senare komplement innebar en 
återgång till det kungliga enväldet. Oppositionen bland adeln var dock 
stark och Georg (Göran) Magnus Sprengtporten ställde sig i spetsen för en 
grupp officerare som återupplivade en av kejsarinnan Elisabeth under lilla 
ofreden framförd tanke (manifestet 1742) om ett självständigt Finland 
under ryskt beskydd. 
 Då Ryssland år 1787 råkade i krig med Turkiet inledde Gustav III, i 
strid med den svenska grundlagen, ett angrepp på Ryssland. Det ständiga 
hotet från Ryssland och den ryska inblandningen i svensk inrikespolitik 
var de utlösande faktorerna. En officersrevolt i Finland fick till följd en 
stark rojalistisk motreaktion som utnyttjades av Gustav III till att bestraffa 
en del av de skyldiga och fullfölja enväldestanken. Kriget avslutades ge-

                                                 
827 Efter Finska kriget återupptog den svenske konungen Karl XIV Johan planen på att 
frånrycka Danmark Norge – ett företag som lyckades och bekräftades genom freden i Kiel 
1814.  
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nom freden i Värälä den 14 augusti 1790 utan landavträdelser. Gustav III 
mördades av sammansvurna i mars 1792. 
 Efter tre års förmyndarstyre tillträdde kronprinsen som kung Gustav IV 
Adolf. Morgonen den 21 februari 1808 gick emellertid ryska trupper utan 
krigsförklaring över gränsen vid Kymmene älv och det s.k. finska kriget 
började. Grunden till kriget låg på det storpolitiska planet. Kejsarna Napo-
leon och Alexander hade sommaren 1807 överenskommit i Tilsit om ett 
samarbete i vilket Ryssand förband sig att ingå i den franska s.k. kontinen-
talblockaden som var riktad mot Storbritannien. Tillika skulle Alexander, 
om nödvändigt med våld, tvinga Sverige med i denna handelsblockad. 
Gustav IV Adolf var emellertid en svuren fiende till Napoleon och på 
grund därav och för att skydda de svenska handelsintressena vägrade han 
envetet att gå den fransk-ryska överenskommelsen till mötes. Trots att 
angreppet skedde från den ryska sidan har den ryska historieskrivningen 
skjutit skulden för krigsutbrottet på vad man sett som Gustav IV Adolfs 
odiplomatiska manövrerande.828 
 Utan att i högre grad gå in på enskilda krigshändelser kan konstateras 
att början av kriget bestod av en kontinuerlig svensk reträtt under general 
Klingspors befäl. Den pågick ända till dess att den finska armén829 i april 
1808 kunde tillfoga ryssarna ett par nederlag vid Siikajoki och Revolaks. I 
maj uppgav dock befälhavaren på Sveaborg Carl Olof Cronstedt försvaret 
av den starka fästningen. En savolaksisk arméavdelning lyckades för några 
månader återta Kuopio.  
 Från och med mitten av juli 1808 ryckte den svenska huvudarmén sö-
derut från norra Österbotten, men den 21 augusti 1808 blev en ny vänd-
punkt efter det att ett svenskt detachement som kontrollerat vägen mellan 
Jyväskylä och Gamlakarleby måste uppge sina ställningar varpå ett nytt 
svenskt återtåg inleddes. Den 19 november ingicks med ryssarna en över-
enskommelse om att försvararna skulle dra sig över gränsen vid Kemi älv. 
Den 13 mars 1809 avsattes Gustav IV Adolf genom en militärkupp, men 
först den 17 september ledde fredsunderhandlingarna i Fredrikshamn till 
resultat. Sverige hade förlorat Finland.   
        
 
7.3 Erövrarnas försök till mental påverkan 
 
Det existerade under tidigmodern tid föregångare till senare tiders krigs-
propaganda. I avhandlingen har tidigare redogjorts för de skräckhistorier 
                                                 
828 Jussila 2009 s. 103, 107, 116, 121 – 123, 127, 136.   
829 Uttrycket ”finska armén” står i avhandlingen för de i Finland under svenska fanor opere-
rande trupperna utan markering av förbandens hemorter. 



 

 187

som spreds bland den egna befolkningen om fiendens framfart. Men dess-
utom skedde försök till dirigerad påverkan genom universaler, proklama-
tioner och manifest. Dessa kungörelser var inte någonting som enbart ut-
märkte rysk krigföring.830  Men de av ryssarna utfärdade proklamationerna 
hade i stort sett liknande innehåll under olika tider. En jämförelse mellan å 
ena sidan Apraksins universal i maj 1713 och Golitsyns i oktober samma 
år, båda under stora ofreden, och å andra sidan fältmarskalk Peter de Lacys 
manifest (14.7.1742) under lilla ofreden och general Friedrich Wilhelm 
von Buxhoevdens ”hälsning till Finlands folk” (18/6 februari 1808) under 
finska kriget bekräftar detta.  
 De ryska universalerna började vanligen med att skulden för den då 
aktuella konflikten uppgavs vara den fientliga svenska utrikespolitiken. 
Därefter betonades i legitimerande syfte ryssarnas i grunden välvilliga 
inställning. Det konstaterades att de ryska soldaterna därför tillhölls lämna 
civilbefolkningen i fred. Universalerna innehöll i allmänhet även uppma-
ningar till inbyggarna att utan rädsla komma fram med klagomål om de 
lidit oförrätter så att skyldiga kunde straffas och de själva erhålla ersätt-
ningar. Invånarna skulle få bibehålla sina tidigare rättigheter. Försäkran 
om detta gavs, unikt nog, för att avlägsna böndernas fruktan för att råka in 
i livegenskap. I Baltikum behövdes inga dylika bedyranden eftersom bön-
derna där redan befann sig i en livegenskap som endast fördjupades efter 
den ryska annekteringen. Befolkningen i Finland uppmanades förhålla sig 
lugn, utföra sina dagliga sysslor och idka köpenskap med den ryska armén. 
Uppmaningen tjänade inte endast syftet att minska motståndet utan fram-
kallades också av den ryska arméns provianteringsbehov. Framför allt 
betonade ryssarna vad som i vår tid kallats ”pull”-faktorer framom ”push”-
faktorer. Man anlände inte av expansiva skäl. Man sköt dock över målet i 
många stycken som då man 1742 meddelade sig komma för att beskydda 
invånarna och befria dem från det svenska förtrycket eller då Buxhoevden 
1808 konstaterade att  
 
 Det är med det största missnöje som Hans Rysska Käjserliga Majestät… ser 
 sig tvungen, at låta  sina under mitt befäl stående troupper, besöka [!] Edert 
 land, gode Grannar…831  
 
Man refererade också ideologiskt till den patriarkaliska ömsesidigheten 
som av undersåtarna krävde lydnad i utbyte mot majestätets ”faderliga 

                                                 
830 Osmonsalo 1947 s. 112. Se t.ex. Napoleons kungörelse 10.6.1809 om Roms förening 
med det napoleonska kejsarriket (L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 71) och Karl XII:s kungörelse 
15.9.1706 om stilleståndet i Sachsen (Carlson 1877 s. 21). Jfr också Forssberg 2005 passim.  
831 Handlingar 1893 s. 578 – 579; se även t.ex. Hirn 1968 s. 40. 
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omsorg”.832 Över huvud taget framträder tanken om ”något för något” ofta 
i universalerna. Redan i den proklamation som utfärdades före invasionen 
under finska kriget sägs, fullt i enlighet med överenskommelsen i Tilsit, 
intrånget i Finland kunna undvikas om Sverige går med i kontinental-
blockaden. Att en skenbar förhandlingsvillighet på så sätt markerades be-
tydde inte att universalernas utfärdare trodde sig kunna nå resultat via för-
handlingar.833  Formuleringarna i de universaler som utgavs i Finland 
påminner mycket om dem man finner i Baltikum. Den ryske överbefälha-
varen där fältmarskalk Boris Sjeremetjev kungjorde t.ex. i januari 1710 att 
man kommit för att rädda provinserna från det svenska slaveriet och för att 
återge dem deras gamla rättigheter, alltså rätt grova legitimeringsförsök.834 
 Den ryska militärledningen delade vid alla tre ockupationerna i Finland 
som komplement till universalerna också ut s.k. salvagardi- eller skydds-
brev835. Samtidigt framkom dock i universalerna också ett repressivt hot 
eftersom den som satte sig till motvärn skulle komma att bestraffas hårt.  
 De proklamationer som utfärdades under de två senare krigstågen skil-
jer sig från stora ofredens egentligen endast i fråga om några i den då aktu-
ella situationen legitimerande faktorer. I de Lacys kungörelse 1742 an-
knyts till kejsarinnan Elisabeths manifest som utfärdats fyra månader tidi-
gare och i vilket Finland förespeglades en fri ställning. I kungörelsen 1808 
läggs i sin tur särskild vikt vid planen på sammankallandet av en lantdag i 
Åbo. Det unika framstår därmed som en följd av den aktuella politiska 
situationen. Ryssarna försökte således slå mynt av den aktuella situationen. 
Allmänt taget förefaller det däremot ur innehållets synvinkel vara av mind-
re betydelse om proklamationerna gavs före eller efter det krigshandling-
arna inletts.836  
 Emedan kejsarinnan Elisabeths manifest kom att få stor betydelse för 
stämningar och opinioner i Finland skall jag i det följande göra en jämfö-
relse mellan det och det motmanifest den svenska kungen Fredrik I utfär-
dade en månad senare.837 Manifestet inleds, som vanligt var i universalerna 
med att ryssarnas goda intentioner fördes fram. Senare i manifestet påpe-
kar kejsarinnan att man inte begär en tumsbredd av jorden utan ser en nytta 

                                                 
832 Handlingar 1893 s. 580. 
833 Osmonsalo 1947 s. 96. 
834 Zetterberg 2007 s. 271. 
835 Salva guardia innebar ursprungligen vaktmanskap som ofta mot ersättning kunde köpas 
av den anryckande fienden (Kuvaja 1999 s. 61; Hirn 1968 s. 40). 
836 TsGAVF op.1, d. 56 fol. 173; Koskinen 1865 s. 302-304; Hårdstedt 2006 s. 226; Kujala 
2001 s. 301 – 302; Lindeqvist 1921 s. 178 – 179, 412; Handlingar 1893 s. 578 – 582. 
837 Jämförelsen grundar sig på Cederberg 1935 s. 67 – 69 och på Kongl. Maj:ts Nådige 
Förestälning 1742 s. 2 – 7. 
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i att hjälpa Finland så det ”rifwer sig löst ifrån Oket”.838 Detta tolkades 
naturligtvis av Sverige som den uppmaning till uppror det i praktiken var. 
Kriget var inte som kejsarinnan påstått orättrådigt utan ”Ära, Ed och Sam-
vete”839 sades prägla den svenska krigföringen.  
 Huvudinnehållet i Elisabeths manifest koncentrerades emellertid kring 
tanken på ett av Ryssland garanterat fritt Finland. Denna idé kom fram då 
det i manifestet hette att 
 
  …wij å wår sida förbinda oss, at icke allenast guarentera och bibehålla dem 
  under wår beskydd,… att draga sig ifrån det Svenska Herskapet, och uprät -
  ta sig sielf en frij Stat som af ingen dependerar.840 
  
Den svenska motvikten i den s.k. ”Förestälningen” vägde lätt då man nöjde 
sig med att framhålla hur bedrägliga de ryska löftena visat sig vara vid 
uppror på annat håll (Novgorod och Ukraina) och konstaterade att kejsa-
rinnan endast försökte utså splittring då hon uppmanade invånarna i Fin-
land att inte ta del i kriget. Manifestets antydan om en schism mellan kung 
och ständer i Sverige tillbakavisades också.  
 Både i det ryska manifestet och det svenska svaret betonades den ideo-
logiska basen genom att de ryska vapnen välsignats av den allmäktige 
medan svenskarna åter kämpade med Guds kraftiga bistånd. I det svenska 
motmanifestet förbigås emellertid med tystnad ryssarnas påstående att de 
förgäves väntat i fyra månaders tid på ett fredsinitiativ från svenskt håll. I 
det ryska manifestet kan man slutligen inte avhålla sig från en repressiv 
hotelse: 
 
  … men i widrig Händelse, om Finland icke [i konceptet: litet] attenderar på 
  wår goda Mening,… äro wij i den Händelse nödsakat, ogiärna, at ändra wår 
  goda intention, samt at färhärda och förstöra Landet med Eld och  
  Swärd”.841  
    
Vad man med propagandistiska medel kunde uppnå besparades man istäl-
let i krigsansträngning. Effekterna av de ryska universalerna är i allmänhet 
svåra att bedöma. Repression och legitimerande moralisk retorik går ofta 
hand i hand. Det finns dock vissa tecken på att de psykologiska påverk-
ningsförsöken inte gick spårlöst förbi.842 Jag skall i det följande anföra 
några exempel. Då ryssarna under stora ofreden på sensommaren 1713 

                                                 
838 Cederberg 1935 s. 68. 
839 Kongl. Maj:ts Nådige Förestälning 1742 s. 2.  
840 Cederberg 1935 s. 68. 
841 Ibidem s. 69. 
842 Forssberg 2005 s. 27. 
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trängde fram till Åbo krävde uppbådsmännen från de närliggande socknar-
na av sitt befäl att man skulle underkasta sig den nya överheten. Under lilla 
ofreden överenskom man med ryssarna om att vita flaggor, vanligen lakan, 
skulle hängas ut som tecken på invånarnas godvilliga underkastelse. I Åbo 
hälsades under finska kriget ryssarna vid sitt intåg av eliten som befriare, 
vilket dock till stor del kan ha berott på den oro som brett ut sig i staden 
efter det att de egna trupperna dragit bort. Det rådde också en stor besvi-
kelse över att de egna trupperna bränt skärgårdsflottans fartyg i hamnen, 
vilka man förlitat sig på. I den allmänna euforin skrev Buxhoevden i en 
rapport från Åbo till kejsaren att man borde samla landsbygdens alla tjäns-
temän, kalla till lantdag och ge invånarna en möjlighet att delta i styrel-
sen.843 Den största politiska betydelsen av alla påverkningsförsök av detta 
slag hade Elisabeths manifest 1742.844 Dess huvudsakliga syftemål var 
emellertid storpolitiskt i motsats till de tidigare nämnda kungörelserna. Att 
svenskarna försökte lindra verkan av ryska universaler framgår av en pas-
sus i Stefan Löfvings dagbok för år 1719, där det heter: 
 

 … om morgonen slog Ryssen på Kyrkio dören sin patent ellr  Manifest, det 
alla som ville blifva vid sina hemman, skule säker vara för all fara till Lijf 
och Ägendom, med mehra försäkran; samma universalr tog iag straxt och 
sände till hans Maijtt, som hade sin Håfqvarter i Tuuna, hvar på straxt blef i 
alla Kyrkior kundgiord, at ingen skule troo och hålla sig eftr Ryss univer-
sal…845 

 
Ryssarna vände sig i februari 1808 med en lockande proklamation till de 
svenska trupperna. I den påpekade man bl.a. att de första skotten inte skul-
le avlossas av de kejserliga trupperna. Vidare erbjöds ersättning för de 
vapen och hästar de finska soldaterna skulle överlämna till ryssarna. Pro-
klamationen slutade med orden 
  
  Hwem ibland Eder skulle så litet älska lugnet, at han icke skyndar sig at  
  släcka  det orätta  upmanandet til krig för att skaffa sig ett fredligt och lyck-
  ligt lif  under min Allernådigste Kejsares  beskydd.846 
 
Till svar fick ryssarna en motproklamation i vilken det ryska angreppet 
betecknades som ”ett lömskt infall i en fredlig grannes land”.847 Med tiden 

                                                 
843 Kujala 2001 s. 317; Bror Åkerblom 1984 s. 593; Einar W. Juva 1947 s. 123; Osmonsalo 
1947 s. 120 – 121, 151. 
844 Einar W. Juva 1947 s. 115 – 125. 
845 Koskinen 1865 s. 452 – 453. 
846 Åttioåriga Minnen 1890 s. 9. 
847 L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 64.  
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utvecklades med tanke på folkopinionen ett veritabelt propagandakrig i 
vilket de svenska proklamationernas fosterländska anda starkt appellerade 
till civilbefolkningen medan de av ryssarna avfattade gjordes till åtlöje 
bl.a. på grund av sin bristande språkdräkt. Från svensk sida framhölls ock-
så att det ryska kravet på trohetsed av Finlands invånare var ett brott mot 
den mellanfolkliga rätten.848 Vad man kunde kalla propagandadueller var 
inte, som ovan konstaterats, en nyhet för 1800-talet utan en existerande 
regelmässighet under alla tre ryska ockupationer i Finland.849   
 Då det blev fråga om att försöka framkalla lojalitet hos befolkningen 
mot den ryska ockupationsmakten tillgrep man som vi sett inte under stora 
ofreden såsom senare under lilla ofreden och finska kriget 1808 – 1809 
någon landsomfattande tro- och huldhetsed.850 Förändringen kom på så vis 
att formellt betonas mindre starkt än om något slag av allmän edgång hade 
ordnats. 
 Den exakta ordalydelsen på de sporadiska eder som svors under stora 
ofreden har inte bevarats till eftervärlden. Som vid studiet av stora ofre-
dens militära skede kunde konstateras stördes inte ryssarna av att ederna då 
endast avlades på vissa orter. Detta berodde på att ockupanterna ansåg 
universalerna vara tillräckligt bindande för båda parter.851 
 Trettio år senare då man svor kejsarinnan Elisabeth trohet och lydnad 
avsade man sig i alla fall varje kontakt med monarkens och rikets fiender, 
samtidigt som man med sitt liv lovade försvara vad som till ”hennes kej-
serliga majestäts oiskränkta välde” hörde.852 Man förband sig vidare att på 
allt sätt befordra rikets nytta samt röja och avvärja alla stämplingar som 
syftade till att skada majestätet och riket. En intressant passus gäller tjäns-
tehemligheter och laglydnad, något som inte återfinns i trohetseden till 
Alexander I utan då ansågs sådant höra till tjänsteederna. Passusen lyder: 
 
 Jag skall eij heller uppenbara hvad mig blifver ombetrodt, till then, som 

intet thärom bör vara underrättat och min tienst fordrar, at hemligit hålla, 
utan mig efter hennes Keijserl., Maij:tts utgifna och framdehle uthgifvande 
förordningar och Sveriges lag, såvijda den intet hennes Keijserl. Maij:tts 
höga intresse emot är, i alla dehlar rätta,…853    

                                                 
848 Tommila 1984 s. 32; Osmonsalo 1947 s. 293. 
849 Beträffande stora ofreden se t.ex. Löfvings kommentarer i Koskinen 1865 s. 452 – 453, 
lilla ofreden Elisabeths manifest och Fredrik I:s ”Förestälning” 1742 samt år 1808 den 
ryska proklamationen till de svenska trupperna och motproklamationen.  
850 Färdigt tryckta formulär distribuerades då till olika orter, där de underskrevs av invånar-
na och returnerades (lilla ofreden: FRA 7083 – 7084; Hirn 1968 s. 48; 1808 – 09: Hårdstedt 
2002 s. 240). 
851 Borodkin 1910 s. 214. 
852 Se bilaga! 
853 Se trohetsederna i bilagorna! 
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Man noterar att det t.o.m. i denna trohetsed till den ryska kejsarinnan klart 
sades ut att svensk lag följdes. Därmed kommer inte bara lojaliteten mot 
överheten till synes utan också laglydnaden och det svenska regelverket. 
Men de edsvurna betraktades av ryssarna som sin regents nya undersåtar. 
Att märka är att såväI 1743 som 1808 använde ryssarna bl.a. i samband 
med avläggandet av trohetsederna begreppet undersåte för invånarna i det 
besatta Finland.854 I folkrättslig mening var inte heller ett område vars 
invånare svurit den nya regimen under occupatio bellica längre att betrakta 
som fientligt framhåller den tyske folkrättsexperten Heinhard Steiger. Per-
soner som efter edgången gjorde motstånd mot överheten kunde behandlas 
repressivt som vanliga upproriska och bestraffas därefter. Ryssarna över-
vakade noga fullgörandet av edsplikten. I Raumo var magistraten tvungen 
att i slutet av år 1742 redovisa för vilka personer som redan svurit eden, 
vilka som var bortresta eller sjuka och rentav vilka som låg på sitt yttersta. 
Här kan inskjutas att man också band många fördelar som beviljades invå-
nare, däribland spannmålsutdelning vid hotande hungersnöd och rätten till 
tjänster inom förvaltningen till svurna eder. Också repression användes 
som påtryckningsmedel. Vid annekteringen av Baltikum gav ryssarna de 
personer som inte ville avge trohetsed till sin nya härskare tre år att avyttra 
sin egendom och lämna landet. Ett sätt att därefter binda de edsvurna vid 
deras nya trohetseder var att ta ”den högste” till vittne och om eden bröts 
till hämnare. Den som inte höll sin ed hade begått mened och ställde sig 
utanför den kristna gemenskapen.855 I den citerade eden syns denna bind-
ning i formuleringen: 
 
  …och jag för gud och hans stränga dom kan ansvarig vara.856 
 
Att edgången inte var geografiskt heltäckande kunde efter fredssluten leda 
till problem för sådana personer som under ockupationerna gått ryssarnas 
ärenden. Detta framhöll den ryske befälhavaren von Buxhoevden under 
kriget 1808. För att undvika att ryssvänliga personer utpekades och utsattes 
för trakasserier efter fredssluten, vilket tidigare hade skett, föreslog han att 
trohetsed under finska krigets ockupation på samma sätt som under lilla 
ofreden skulle avkrävas allmänt. Åtminstone kunde så ske vid alla tings-
                                                 
854 Se bilaga 1 och 2. 
855 Osmonsalo 1947 s. 108, 248, 291; Villstrand 2002 s. 130; Steiger 2006 s. 219; Zetter-
berg 2007 s. 272; Jussila 2004 s. 33, 40; Heino 1995 s. 151. 
856 Se trohetseden till kejsarinnan Elisabeth i bilagan! Ett annat exempel på en religiöst 
förpliktande formulering i trohetsed är ”…och att jag det för Gud på Yttersta Domen kan 
försvara, så sant mig Gud hjelpe till Lif och Själ!” (Edsformulär i maj 1808 i Vasa, Vill-
strand 2002 s. 126). 
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platser varigenom de rättssökande, befriade från sin ed till den svenska 
monarken, utan betänkligheter skulle kunna motta de kejserliga rätternas 
beslut. Det visade sig emellertid att kravet på trohetsed fördärvade ett re-
dan uppnått samförstånd mellan ockupanter och befolkning. Någon pacifi-
cerande inverkan fick denna ed därför inte utan folkresningar skedde i 
olika delar av Finland.857  
 Ett typexempel på en påtvingad edgång finner man i Bajern under 
spanska tronföljdskriget. De habsburgska trupperna marscherade in i Mün-
chen i mitten av maj 1705 efter att föregående år ha fördrivit Bajerns kur-
furste Maximilian II Emanuel. Ockupanterna krävde av stadens borgmästa-
re och råd, adel och borgerskap liksom ständerna en hyllningsakt till kejsa-
ren och en därmed förbunden trohetsed. Efter ett kort övervägande föll 
bajrarna till föga inför övermakten och gjorde inkräktarna till viljes. Hyll-
ningen och eden protokollfördes som ”juramentum fidelis”.858  
 Ur statsrättslig synpunkt är hyllningar och trohetseder som påtvingats 
undersåtar utan större betydelse anser den schweiziske rättslärde André 
Holenstein. För att de skall äga legal kraft borde de vara frivilligt och 
spontant givna. Under de tyska bondekrigen på 1500-talet betecknade den 
förnyade, ”friska” trohetseden inseglet på slutet av en konflikt eller res-
ning. I själva verket var det omöjligt att tänka sig en återgång till vardags-
livet utan att kontrahenternas fri- och rättigheter på varje punkt igen fast-
slogs.859 Det är först då gränslinjen mellan ockupation och införlivande 
överskrids som man med större säkerhet kan börja tala om frivillighet vid 
edgången. Då en landsdel definitivt avskiljs från det forna moderlandet och 
den nya situationen befästs genom en fredstraktat befrias undersåtarna 
etiskt från sin tidigare trohetsed och är oförhindrade att svära sin nya 
härskare trohet. Då trohetsed avkrävdes år 1808 i Vasa, erinrade de ryska 
kanoniärernas brinnande luntor och ljudet från pukor och trumpeter invå-
narna om var troheten borde sitta. Då rådde ingen frivillighet. Tillväga-
gången visade sig vara en allvarlig rysk felbedömning som endast fick 
trots bland folket som följd. Den förnyade ed som ständerna svor vid 
Borgå lantdag 29.3.1809 kunde emellertid i en kejserlig kungörelse konsta-
teras ha avlagts ”friwilligt och otwunget” eftersom införlivandet av Fin-
land med Ryssland då i praktiken skett. Den ansågs därför också bindande 
och omfattade även bönderna.860  

                                                 
857 Villstrand 2002 s. 139; Osmonsalo 1947 s. 152-153; Schulman 1909 s. 370; Hirn 1968 s. 
48. 
858 Strasser 2005 s. 12. 
859 Holenstein 1991 s. 67, 410 – 411. 
860 Villstrand 2002 s. 132, 149; Villstrand 2008b s. 116. 
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 När Estland och Livland intogs under stora nordiska kriget kunde rys-
sarna påvisa en frivillighet från den samhällsbärande tyskbaltiska adelns 
sida. Detta var till en del beroende av att Estlands och Livlands ridderskap 
i samband med den baltiska kapitulationen tillerkändes sina gamla privile-
gier. En annan drivkraft bakom den nämnda frivilligheten var den kom-
mande uppgången i det ryska riket.861  
 
 
7.4  Förvaltningsstrukturer och maktutövningsformer 
 
Redan här skall konstateras att min jämförelse mellan de diakrona ockupa-
tionerna visar att ryssarna under lilla ofreden och finska krigets ockupation 
snabbt övergick från militärt styre till civilförvaltning. Detta bör enligt min 
mening ses som en lärdom från stora ofreden ryssarna tagit till sig. Samti-
digt kan frågan862 om ryssarna under stora ofreden tidigt kunnat införa en 
civil förvaltning ifall tjänstemännens flykt inte då varit så omfattande be-
svaras med ett ja. 
 De förvaltningssystem ryssarna tillämpade i Finland under lilla ofreden 
är på det hela taget identiska med dem som använts under stora ofreden. 
Detta gällde såväl administration, post- och tullväsen som rättsvård och 
kyrka. Svenska lagar och regelverk var i bruk. På ett par punkter skilde sig 
dock förvaltningsapparaten under lilla ofreden från den som ryssarna kon-
struerat under stora ofreden. I Åbo guvernementskansli inrättades nämli-
gen 1743 vid sidan av den svenska expeditionen en separat rysk enhet med 
fyra ryska tjänstemän. Fortsättningsvis var dock svenska det legitima äm-
betsspråket. Den ryska avdelningen på kansliet handhade endast kontak-
terna med militärbefäl och ryska ämbetsverk.863 Förhållandet påminner 
starkt om förvaltningens organisation i Estland och Livland efter annekte-
ringen där guvernementskansliet vid sidan om den inhemska tyskspråkiga 
avdelningen också fick en rysk sektion. Medan ryskan måste användas vid 
de baltiska kontakterna med senat och kollegier i S:t Petersburg godtogs 
tyskan som kommunikationsspråk för andra ämbetsärenden.864 Det var 
alltså praktiska hänsyn som avgjorde kanslispråken i olika fall.  
 Transformeringen av Finland från ockuperat område till besittning tog 
under finska kriget fart redan i slutet av år 1808. Också under de första 

                                                 
861 Jussila 2004 s. 33, 40; Villstrand 2002 s. 144; Zetterberg 2007 s. 271 – 272. 
I Baltikum var bönderna ester eller letter medan den jordägande adeln till största delen var 
tyskbaltisk (Laidre 1996 s. 32). 
862 Se avsnitt 2.3! 
863 Hårdstedt 2006 s. 217; L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 98-101; Hirn 1968 s. 52, 54. 
864 Zetterberg 2007 s. 270. 
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åren på 1810-talet gav man från rysk sida prov på samma önskan som re-
dan tsar Peter haft, att med förhållandena i Finland som förebild också i 
Ryssland efterlikna det svenska administrativa systemet. Dessa strävanden 
ledde dock inte till resultat.865   
 Lika litet som under de tidigare ockupationerna i Finland förekom un-
der finska kriget några förändringar i den svenska förvaltningens organisa-
tion. De tidigare instruktionerna för tjänstemännen tillämpades till exem-
pel. Dock tillsattes en speciell undersökningskommission för att handlägga 
frågor som gällde förhållandet mellan invånarna och ockupationsmakten. 
Denna s.k. kejserliga kommitté kan snarast förliknas vid stora ofredens 
”krigsförhör” eftersom den tog ställning till klagomål som inlämnades från 
befolkningens sida. Ärendena överfördes därefter vid behov med kommit-
téns utlåtande till juridisk prövning. Vidare ålades militärkommendanterna 
att i fråga om arrestering av civilpersoner omedelbart meddela kommittén 
då sådana skedde. Kommitténs uppgift var för den skull också preventiv. 
Kommitténs legitimerande funktion framgår även av att så snart förhållan-
dena lugnat sig kunde den avvecklas och eventuella misshälligheter efter 
det i sin helhet överföras till domstolsväsendet. För att få civilbefolkningen 
medveten om sina rättigheter under den tid kommittén var verksam utfär-
dade Buxhoevden en särskild proklamation.866 
 Både under lilla ofreden och finska kriget stannade i motsats till vad 
som hade skett under stora ofreden de flesta tjänstemännen på sina poster. 
Då tjänster öppnade sig under lilla ofreden hade generalguvernören befo-
genhet att med senatens samtycke tillsätta högre och på egen hand lägre 
tjänstemän. Senaten godtog generalguvernörens alla förslag till utnäm-
ningar och speciellt de högre ämbetena kom att som under stora ofreden 
beklädas med balter. Under reträtten 1808 igen hade den svenska överbe-
fälhavaren Klingspor rentav uppmanat landshövdingarna att stanna i sina 
län för att beskydda befolkningen.867  
 Genom att förmå den tidigare administrationen att samarbeta med oc-
kupationsmakten kunde ryssarna räkna med både en större effektivitet och 
legitimitet. På så sätt underlättades också skatteuttaget och pacificeringen 
av Finlands befolkning. Handlingslinjen stöddes av att vissa tjänstemän, 
som inte av ryssarna ansågs tillräckligt pålitliga, repressivt byttes ut.868 Det 
är att observera att de flesta tjänstemän ryssarna övertog hade utnämnts av 
                                                 
865 Hårdstedt 2002 s. 203; Meinander 2007 s. 94. 
866 L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 79 – 83, 120 – 125; Åttioåriga Minnen 1890 s. 79 – 82; se 
även Tommila 2008 s. 50. Situationen i Finland ansågs sommaren 1808 så lugn att de av-
brutna rättsförhandlingarna vid lagmanstingen i Borgå, Kymmene och Hollola då kunde 
återupptas. 
867 Hirn 1968 s. 54; Jern 1993; Hårdstedt 2006 s. 221; Persson 1986 s. 173. 
868 Hirn 1968 s. 54; Hårdstedt 2002 s. 232; Hårdstedt 2006 s. 221; Persson 1986 s. 173.  
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svenskarna och var en del av civilsamhället. Men strukturellt hade man 
inom förvaltningen ett färdigt system att ta i användning. Situationen på-
minner om den som rådde vid Karl X Gustavs andra ockupation av Dan-
mark (1658 – 1660). Ryssarna i Finland och svenskarna i Danmark drog 
båda nytta av tidigare erfarenheter och kunde rätta till det som ej fungerat 
tillfredsställande under den föregående ockupationen.869  
 Generalguvernören Johan Balthasar von Campenhausen870 hade vid sitt 
tillträde i Finland 1743 observerat den egendomlighet som rått under stora 
ofreden gällande kombinationen av administrativa och juridiska maktbefo-
genheter. Han ville att lagmännen, som för övrigt även under lilla ofreden 
kom från Baltikum, i enlighet med sin titulatur inte skulle sköta annat än 
juridiska uppgifter. Campenhausen rekommenderade därför inrättandet av 
ämbeten för s.k. överkommissarier som skulle motsvara de svenska lands-
hövdingarnas. Även fastän han fick sin vilja igenom beträffande de fyra 
överkommissarierna råkade systemet i glidning så att lagmännen tidvis 
skötte också förvaltningsärenden som under stora ofreden.871 Dualismen 
kvarstod med andra ord i detta avseende från den förra ockupationsperio-
den. 
 För att få ett begrepp om vilken typ av ledarskap som utövades vid 
olika tidpunkter är det skäl att studera generalguvernörens den framstår i 
kansliets diarium. Därefter skall resultatet jämföras med motsvarande un-
dersökning under stora ofredens civilförvaltning. Man finner då att det 
patriarkaliska grepp stora ofredens generalguvernör Douglas hade hållit sin 
förvaltning i ersattes under lilla ofreden av Campenhausens mera profes-
sionella ledarstil. Med tillämpande av Webers indelning gällande auktori-
tetsutövningen kunde metoden sägas i detta fall ha lämnat det traditionella 
maktbruket och närmat sig det legala (se 1.2b). I stället för att  vända sig 
direkt till fogdarna med förbigående av deras förmän gick Campenhausen 
den korrekta tjänstevägen. En orsak till att Campenhausen inte gjorde per-
sonliga hänvändelser till enskilda lokala tjänstemän var också att han inte 
själv, i motsats till Douglas, fungerade som lagman. Av skrivelserna rikta-
des under lilla ofreden hela 90 % till vederbörande underlydande myndig-
heter. I endast 2,6 % av breven vände sig ledningen för guvernementet till 
namngivna enskilda tjänstemän. Det rörde sig i sådana fall om resolutioner 
på ansökningar eller ärenden berörande personer som inte direkt var an-
knutna till civilförvaltningen.872  Procenten allmänna direktiv är av samma   

                                                 
869 Jfr Torstendahl 1965 s. 426, 428. 
870 Campenhausen hade med Karl XII vistats i Polen, där blivit fången och anslutit sig till 
den polska hären. Kort därpå övergick han i rysk tjänst (Paloposki 1986 s. 98).  
871 Hirn 1968 s. 54, 52. 
872 FRA 7090 fol. 38v, 40, 44, 45v, 46v, 48v. 
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Tabell 7:  Kategorier av adressater i de från general- 
                guvernementet utgående skrivelser  år 1743 
 
 Antal    % 
1. Skrivelser till myndigheter 282      
2. Allmänna direktiv till samtli-
ga befallningsmän 

    9   2,9 

3. Order till namngivna tjäns-
temän 

    8   2,6 

4. Brev till militärer   11     3,5 
5. Fullmakter     2   0,6 
Samtliga dokument  312  100 
 
Källa: FRA 7090 fol. 36v – 57v 
 
storleksordning  som  genomsnittet  under  stora  ofreden då dock en lineär 
nedgång skedde.873 Breven till militärer upptog procentuellt en betydligt 
mindre del 3,5 % av ordergivningen, än vad fallet varit under stora ofreden 
då medeltalet per år varit c. 10 %. Frekvensen brev totalt är något lägre än 
vad som årligen förekom inom stora ofredens byråkrati. Men som konsta-
terats hade guvernementskansliet under lilla ofreden också en rysk avdel-
ning med egen korrespondens. Detta förklarar samtidigt varför endast en 
liten del av kontakterna med militären gick via den finska avdelningen. 
 Vid civilkansliet under finska krigets ockupation skedde en återgång till 
mera patriarkala förhållanden. Man vände sig nämligen ofta till lägre tjäns-
temän med förbigående av de högre civila tjänstemännen. Tillvägagången 
kan ha sin förklaring i att krigföringen i Finland ännu pågick och krävde 
snabba beslut och omedelbar åtlydnad. Förhållandet skall dock inte tolkas 
så att civilkansliet skulle ha frångått sin uppgift att ersätta den tidigare 
centralförvaltningen genom att också dirigera länsstyrelsernas verksamhet. 
Kansliets agenda upptog övervägande militära ärenden t.ex. anskaffning av 
förnödenheter, ordnande av transporter och disciplinära frågor. Men även 
civila ärenden behandlades vilket redan ämbetsverkets namn visar. Sådana 
var t.ex. besättande av tjänster, ordnandet av postgången och frågor gäl-
lande hälsovården. Den förre svenska undersåten Gustaf Wilhelm La-
dau874, som förestod hela den civila styrelsen i egenskap av ”Directeur de 
la Chancellerie civile du Général Bouxhoevden”, var införstådd med nöd-

                                                 
873 Se tabellen gällande olika kategorier av skrivelser i Douglas brevbok! 
874 Ladau hörde till Anjalamännen, dvs. kretsen kring G. M. Sprengtporten. Denna grupp 
svenska officerare hade sedan 1788 arbetat på tanken att göra Finland självständigt. 

na
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vändigheten att ta hänsyn till folkopinionen.875 I länen kvarstod landshöv-
dingarna på sina poster trots att några av dem tillfälligt följt den retirerande 
egna armén. Den ryska överbefälhavaren hade haft planer på att tillsätta 
lojala biträdande landshövdingar i alla län att sköta sekreta ärenden och 
resursuttag. Idén med denna nya instans vittnade om en viss rysk tveksam-
het i fråga om de tidigare svenska ämbetsmännens pålitlighet. Tanken var 
därtill att de biträdande landshövdingarna skulle ha trätt till som länschefer 
om eller då de ordinarie skulle dra sig tillbaka. I enlighet med tidigare ut-
fästelser garanterades emellertid alla infödda tjänstemän sina poster från 
svenska tiden och denna garanti förblev gällande.876 Detta hade betydelse 
för förvaltningens legitimitet.   
 Civilförvaltningen med sina tjänstemän på olika nivåer fick vid alla 
tider axla ansvaret för samhällslugnet i Finland och då detta bar frukt gjor-
de ryssarna eftergifter. Detta legitimerande handlingssätt kan i någon mån 
spåras redan under stora ofreden. Det märks dock tydligare under de två 
senare ockupationerna. Både de regionala och de lokala tjänstemännens 
situation blev svår på grund av den mellanställning de intog. Landshövding 
Magnus Wanberg utsattes t.ex. år 1808 för mordhot av både ilmolaborna 
och invånarna i Korsholm eftersom han undertecknat och låtit trycka oc-
kupationsmaktens kungörelser gällande leveranser och lydnad. Martin 
Hårdstedt, som i sin doktorsavhandling lyfte fram Wanberg och hans hand-
lande, framhåller dennes medlarroll mellan den ryska armén och bönder-
na.877 Ett känt exempel på en ämbetsmans civilkurage gavs i samband med 
att den ryske överbefälhavaren i april 1808 utfärdade en kungörelse om att 
finska officerare skulle återvända till sina boställen för att inte förlora dem. 
Den repressiva avsikten var att på så sätt tvinga dessa officerare att stanna i 
landet. Landshövdingen i Kuopio Olof Wibelius protesterade mot detta. 
Han hänvisade dels till Buxhoevdens tidigare i kejsarens namn gjorda legi-
timerande försäkran om bibehållande av landets lagar, dels till den svenska 
lagens stadgande (Sveriges rikes lag 1734, GB 11 kap. 4 §).878 Den ovanli-
ga situationen inspirerade J. L. Runeberg till dikten Landshövdingen i 
Fänrik Ståls sägner (1860), vilken kom att bli ett äreminne över ämbets-
mannakåren i Finland.879 
 Vid de ryska militäroperationerna i Finland övervägde de strategiska 
synpunkterna på 1700-talet – norra Österbotten förhärjades t.ex. under 
                                                 
875 Osmonsalo 1947 s. 144; L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 76 – 79; Tommila 1984 s. 29. Ett 
slags föregångare till Ladau var civilguvernören i Viborg Nikolaj v.Emine som på indriv-
ningsuppdrag reste omkring i Finland (Hårdstedt 2006 s. 217). 
876 Osmonsalo 1947 s. 153 – 154. 
877 Hårdstedt 2002 s. 231 – 233; Villstrand 2002 s. 124; Persson 1986 s. 125, 127, 144. 
878 FRA Handlingar rörande kriget 1808 – 1809, kartong 10. 
879 Runeberg 1883 s. 236. 
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stora nordiska kriget för att försvåra de svenska truppernas manövrer – 
medan ryssarnas handlande på 1800-talet ibland pekade på intentionen att 
behålla sin erövring. Försöken att nå legitimitet för den förvaltning som 
skulle upprätthållas spelade då en roll och eventuellt också uppfattningen 
att risken för folkligt motstånd var mindre under finska kriget än under 
ofrederna.880 
 Utom att ryssarna i allmänhet höll tillbaka trupperna utlovade de vid de 
två senare ockupationerna dessutom ersättningar åt invånarna för de skador 
som åsamkats dem. En motsvarighet till detta förekom från ryskt håll un-
der stora ofreden endast i samband med universalernas löften. Hela affären 
med ersättningar efter finska kriget urvattnades emellertid, vilket kan tyda 
på att avsikten med försäkringarna huvudsakligast varit av legitimerande 
och pacificerande art, dvs. ett medel att skapa lugn.881  
 Den korta ockupationen under lilla ofreden var till sin art mildare än 
den under stora ofreden. Det visade sig bl.a. i ryssarnas uppfattning om 
rätten att utnyttja sådan fast egendom som av flyende invånare lämnats 
vind för våg. I stället för att som under stora ofreden placera självsvåldiga 
officerare och civila tjänstemän på sådana gårdar, utarrenderades de under 
lilla ofreden till, som det hette, pålitliga personer. Arrendet behöll dock 
ryssarna. Man värnade också om de bortflyttades lösa egendom.  Genom 
flera ukaser om fritt tillträde till egendomar för de tidigare ägare som flytt, 
ville man samtidigt förmå dessa att återvända hem. Andra exempel på 
denna ockupations lugna och nära nog legitima atmosfär var att ryssarna 
frigav både civila och militärer från Finland och att båtar med hjälpsänd-
ningar från Sverige med spannmål tilläts ta i land i de österbottniska ham-
narna.882 Kejsarinnan Elisabeth strävade, även efter det att hon övergett sitt 
erbjudande om självständighet för Finland (manifestet 18.3.1742), att så 
långt möjligt skona befolkningen. Också de militära befälhavarna följde i 
detta avseende den av kejsarinnan genom ukaser utstakade politiken.883  
 Ett fall där man också under lilla ofreden gick längre i legitimitetshän-
seende än under stora ofreden var då man undvek stora ofredens praxis att 
låta förvaltningstjänstemän utgöra juridiska besvärsinstanser. I stället fun-
gerade under lilla ofreden en inhemsk ”kejserlig” hovrätt i Finland, vilket 
gjorde likheten med fredstida förhållanden större och legitimiteten tydliga-
re.884  
                                                 
880 Hårdstedt 2002 s. 145, 160. 
881 Jääskeläinen 2007 s. 206; Osmonsalo 1947 s. 244, 286; Hårdstedt 2002 s. 144, 159 – 
161; Hårdstedt 2006 s. 232 – 233; Hårdstedt 2008 s. 42; Hirn 1968 s. 46. 
882 Hirn 1968 s. 47, 49 – 50; Lindeqvist 1889 s. 21; Cajander 1892 s. 68 – 69. 
883 Lindeqvist 1889 s. 20 – 21; Einar W. Juva 1947 s. 115. 
884 Hovi et al. 1993 s. 60 – 61; Hirn 1968 s. 45. Också till de delar av Finland som genom 
frederna 1721 och 1743 förenades med Ryssland nådde principen om rättsskipningens 
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 Under stora ofreden hade den första lagmannen i Vasa vid sitt ämbets-
tillsträde sammankallat ett landskapsmöte för att ordna den lokala förvalt-
ningen och skatteuppbörden. Ett par landskapsmöten hölls också under 
lilla ofreden år 1742 i Finland, det första i Vasa den 28 september och det 
andra i Åbo den 18 oktober. Dessa möten kom likaså att få ett inflytande 
på förvaltningen. Mötet i september tillkom visserligen på österbottningar-
nas eget initiativ, men det ledde till jämkningar i de ryska resurskraven. 
Åbomötet, som sammankallats av den ryska befälhavaren, behandlade 
utom ett initiativ i tronföljdsfrågan även underhålls- och förvaltningsären-
den. Att landets befolkning på så sätt fick ett ord med i laget pekar på en 
tydlig för ockupanterna legitimerande dialog. Andra exempel på denna 
dialog var de suppliker som flödade in till guvernementskansliet.885 Också 
under finska kriget förekom exempel på en dylik växelverkan. I februari 
1808 gavs en proklamation som lät förstå att ett möte med representanter 
för olika landskap skulle sammankallas för diskussioner om Finlands fram-
tid.886 Vi återkommer senare i detta avsnitt till mötet.            
 I Raumo uppgjorde borgmästaren i samråd med den lokala militär-
kommendanten ordningsregler för undvikande av stölder. Enligt dessa 
skulle t.ex. allt som erbjöds för försäljning av eller åt soldater undergå 
granskning på förhand förrättad av befälet respektive magistraten. I samma 
stad hade för övrigt de ryska officerarna för vana att inbjuda bemärkta 
stadsbor till middagar med dans och vänskapligt umgänge.887 Efter det att 
kejsarinnen Elisabeths manifest dragits tillbaka hårdnade ockupanternas 
attityder mot invånarna också i det rätt idylliska Raumo, vilket inte hindra-
de att ockupationsmakten bekymrade sig under lilla ofredens sista dagar 
om sin legitimitet. Detta framgår t.ex. av att man samlade borgerskapet i 
Borgå den 1 augusti 1743 i rådhuset för att avge en förklaring till hur det 
upplevde det ryska styret.888 I Kristinestad gav magistraten också ett posi-
tivt utlåtande om det ryska militärbefälets förmåga att upprätthålla ord-
ningen och bestraffa vid övergrepp.889 Däremot framförde borgerskapet 
efter fredsslutet klagomål på att vissa av stadens egna civila tjänstemän 
gått väl hårt fram med invånarna och deras egendom under ockupatio-

                                                                                                                
självständighet genom det ryska justitiekollegiets målmedvetna verksamhet. En viss svårig-
het låg dock i att förmå guvernementsstyrelsen att förstå denna gränsdragning som var 
främmande för ryskt betraktelsesätt (Granfelt 1931 s. 312 – 313). 
885 Hovi et al. 1993 s. 53 – 54; Hirn 1968 s. 73. 
886 Klinge 1997 s. 15 – 19; Mikko Juva 1966 s. 11 – 13, 25 – 36.    
887 Heino 1995 s. 153 – 154, 157. 
888 Hartman 1906 s. 283 – 284. 
889 Heino 1995 s. 159 – 169; Bror Åkerblom 1984 s. 596. 
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nen.890 Campenhausens allmänna kungörelse i slutet av juli talar dock sitt 
tydliga språk om guvernementsledningens intentioner. Där heter det bl.a.: 
 
 I anseende till the omständigheter, som thenne tiden äro infallne och för-

vänta på sin förmodeliga snara omväxling, har Iag till öfvertygande prof af 
the rena afsichter Iag städs hafft under mitt vistande i thetta Land … at 
härmedelst genom åffentelig pålysning uti alla kyrckior så i städer som på 
landet ansäija alla… at såframt någon af them hade skiälig orsak och anled-
ning at anföra något besvär öfver någon them tillfogad oförrätt heller ock at 
the antingen af Gouvernementz Cancelliet och Contoiret eller någon annan 
högre eller mindre ämbetsman och kronobetient, som stådt under min be-
fallning, ho han vara må, kunnat i ett annat afseende blifva dragen… lem-
nas tå then samma öppen frihet at sig härom hoos mig vid början af näst-
kommande Augusti månad med sine grundfaste bevis theröfver anmähla, i 
hvilken händelse klaganden skall vederfaras all den Satisfaction och rättvi-
sa, som i anledning af Hennes Keijserl. Maij:ts allernådigste intention högs-
ta billigheten kan någonsin fordra,…891 

 
Campenhausen redogjorde också för fredsunderhandlarna detaljerat och 
skriftligen för sina ämbetsåtgärder under slutet av sin förvaltningsperiod.892 
 Under ockupationen 1808 ges även exempel på ryska hänsynstaganden. 
Vid rekvisition av hästar för skjutsning skulle kontant betalning erläggas 
till bönderna och i likhet med under lilla ofreden skulle tungan fördelas 
mellan sockenborna så att ingen oskäligt drabbades. Systemet fungerade 
emellertid inte särskilt väl vilket ledde till talrika klagomål och tredska 
med transporterna.893 Då det gällde inkvarteringen av rysk militär omvand-
lades först de offentliga byggnaderna till bostäder som möblerades och 
försågs med ljus och värme. Först därefter togs städernas privata hus i 
bruk. I motsats till vad fallet var under stora ofreden skötte inte de lägre 
tjänstemännen fördelningen av bostäder utan det tillsattes särskilda inkvar-
teringskommittéer i städerna Åbo, Kuopio, Helsingfors och Uleåborg. Den 
i Åbo verkande kommittén hade en rysk officer som ordförande och med-
lemmar representerande hovrätt, akademi och köpmän. Detta ledde emel-
lertid till att inre stridigheter uppstod mellan olika invånarkategorier.894 
Som jämförelse kan nämnas att i Estland var godsägarna tvungna att låta 
uppföra speciella logementen för officerarna medan soldaterna inhystes 

                                                 
890 Österback 2002 s. 80. 
891 Cajander 1892 s. 69 – 70. 
892 FRA Otto Furuhjelms samling 2 fol. 375 – 376. 
893 L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 295 – 303; Hirn 1968 s. 57. 
894 Osmonsalo 1947 s. 289, L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 253 – 254. 
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hos bönderna. Ryssarna betedde sig därvid trots annekteringen som i fien-
deland.895 Någon hänsyn behövde inte visas livegna undersåtar.  
 För att förvissa sig om landets tillstånd sommaren 1808 inbegärde den 
ryske överbefälhavaren rapporter från landshövdingarna i Finland. Någon-
ting motsvarande skedde ej under stora ofredens militära skeden. Däremot 
höll sig generalguvernör Douglas kontinuerligt underkunnig om situatio-
nen i Åbo generalguvernement. Frågor som Buxhoevden krävde svar på 
var bl.a. a) hade i länet förekommit eller förekom för tillfället hungersnöd, 
b) hade änkor och skyddslösa utsatts för övervåld från kosackernas sida, c) 
hade under de senaste tre månaderna förekommit plundring, d) hade för 
det åt trupperna anskaffade spannmålet och furaget betalats, e) hade utta-
gen av hästar skett enligt gällande regler, f) hade det förekommit arkebuse-
ringar och förstörelse av egendom. Buxhoevden mottog efter en tid 
lugnande besked på sin förfrågan och bl.a. påstods att de alarmerande upp-
gifter som tidigare inkommit från olika delar av landet var överdrivna eller 
illasinnade angivelser.896    
 Redan i februari 1808 utfärdades, som tidigare nämnts, en rysk prokla-
mation i vilken invånarna i Finland uppmanades att i laglig ordning utse 
representanter för olika landskap för att underhandla om framtida åtgärder 
med tanke på Finlands bästa. Utkastet till proklamationen hade uppgjorts 
av den finske självständighetsivraren Georg Magnus Sprengtporten och 
godkänts av kejsaren. Genom en ny proklamation i mars återkallades den 
förra och konstaterades att Finland definitivt förenats med Ryssland. För-
verkligandet av detta manifesterades genom Borgå lantdag i mars 1809 då 
ramarna för Finlands inre autonomi slogs fast.897 Därmed hade i folkrätts-
lig mening det tidigare occupatio bellica-tillståndet övergått i en rysk an-
nektering.  
 Ett led i pacificeringen var att låta ett ordensregn falla över både hög 
och låg som varit ockupationsmakten behjälplig. Detta handlingssätt blev 
möjligt endast genom att Finland införlivades med det ryska riket. Det 
förekom därför inte under ofrederna. Någon legitimerande effekt hade 
åtgärden inte. Det blev i stället snarast pinsamt för de dekorerade eftersom 
man kunde tolka ordnar och utmärkelser som tecken på en långtgången 
kollaboration.898 
 En ockupations legitimitet påverkas också av resursuttagens omfatt-
ning. Tsar Peter hade redan före erövringen av Finland under stora nordis-
ka kriget insett landsdelens stora betydelse som resurskälla. Det framgår av 

                                                 
895 Zetterberg 2007 s. 288. 
896 Osmonsalo 1947 s. 291, 332, 335. 
897 Klinge 1997 s. 15 – 19; Mikko Juva 1966 s. 11 – 13, 25 – 36. 
898 Hårdstedt 2006 s. 233. 
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hans brev till Apraksin i oktober 1712, där han rentav kallar Finland ”Sve-
riges livmoder”.899 Parentetiskt kan anföras att på samma sätt som ryssarna 
i Finland utnyttjade de intagna områdenas resurser inte endast i beskatt-
ningshänseende utan också för utskrivning av krigsfolk och yrkeskunnig 
arbetskraft skedde det i fråga om de svenska ockupanterna under den lika-
så utdragna men tidsmässigt tudelade ockupationen av Danmark 1657 – 
1660. Då man vid denna tid avstod från områden bortförde man även i 
allmänhet de arkiv på vilka beskattningen grundat sig.900 Detta försvårade 
möjligheterna att upprätta ett rättvist och legitimt skattesystem. För att få 
en uppfattning om de erövrade områdenas befolkningsmängd och vad som 
gick att pressa ut i skatt sökte både svenskarna i Danmark och ryssarna i 
Finland kontakt med präster, den tidens folkbokförare, och de tjänstemän 
man över huvudtaget fick tag i. Det gällde att så snabbt som möjligt tillgo-
dose de ockuperande arméernas behov av olika slag.901 Det har tidigare i 
avhandlingen i fråga om stora ofreden påpekats att de lokala inhemska 
tjänstemännen hade ett informationsförsprång som gjorde dem nödvändiga 
för ockupationsmakten vid taxeringen. Detta var en erfarenhet som gjordes 
vid ockupation efter ockupation. Här kan också påpekas den stora skillna-
den mellan occupatio bellica och occupatio pacifica i fråga om beskatt-
ningsprinciperna. Vid den svenska fredliga formen av ockupation i Sach-
sen förekom en tydlig dialog mellan svenskarna och de sachsiska myndig-
heterna (se sista avsnittet i detta kapitel). 
 Eftersom ryssarna under lilla ofreden i allmänhet inte mötte motstånd 
från civilbefolkningens sida fanns det då ingen större anledning att idka 
repression. Man har sagt att emedan erövringen skedde snabbt minskade 
också detta faktum motsättningarna med civilbefolkningen. Under den 
ryska befälhavaren general Buxhoevdens framryckning 1808 var friktionen 
mellan de ryska trupperna och bondebefolkningen dock stor. Det finns 
exempel på repressivt uppträdande från enskilda ryska officerares sida i 
samband med resursuttag både på 1740-talet och under finska krigets oc-
kupation. Detta ryssarnas handlande ledde i sin tur till både vardagsmot-
stånd t.ex. i form av tredska vid skjutsningar och rentav öppet motstånd då 
de ryska mjöltransporterna angreps. En österbottnisk fogde uppgav då att 

                                                 
899 Borodkin 1910 s. 136. 
900 Isacson 2002 s. 112, 190. Om utskrivning av båtsmän och arbetare under lilla ofreden se 
t.ex. Lehto 1959 s. 158 och Åkerblom 1941 s. 705. I fråga om arkiven se t.ex. svenskarnas 
handlande under stora och lilla ofreden och under stora nordiska kriget i Baltikum (Hirn 
1968 s. 52). 
901 Torstendahl 1965 s. 414 – 415; Kuvaja 1999 s. 43 – 44; Blomberg 1973 s. 306 – 311.  
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skogarna vimlade av upproriska. Längre söderut opererade partigängar-
na.902  
 Repressionen och legitimitetssträvandena var som under stora ofreden 
beroende av beslutsnivån. Buxhoevden gick redan i början av kriget 1808 
bet på uppgiften att avhålla sina trupper från plundring och vandalism. 
Detta faktum motverkade försöken att genom universaler framställa rys-
sarna som vänner, befriare och goda grannar, vilket storligen förargade 
kejsaren. Alexander I gav efter intagandet av Lovisa stad överbefälhavaren 
en reprimand och beordrade honom samtidigt att åt invånarna låta utdela 
10 000 rubel som betalning för skadegörelsen. De skyldiga skulle därtill på 
överbefälhavarens försorg uppspåras och bli ersättningsskyldiga.903  
 Medaljens frånsida kom till synes när det gällde bestraffningar av civi-
la. Då fick tjänstemännen som redan under stora ofreden handräckning av 
rysk militär. Martin Hårdstedt ser inte detta som repression utan han häv-
dar att det skedde för att befolkningen skulle undgå ännu värre repressali-
er. Han kallar fenomenet ”ockupationens logik”.904 Fogden August Ander-
sin fick t.ex. vid ett tillfälle hjälp av ett truppförband att samla ihop 105 
hästar i Hirvensalmi. Militärkommandot hade beordrats att gå varsamt 
fram med de tredskande ortsborna som dock beväpnat sig med yxor och 
knivar. I fogdens rapport heter det därför att 
 
  …Escorten sett sig föranlåten at afstraffa karlarna med prygel och de ohöf - 
  viska käringarna med så kallade kanschjocker å bara kroppen, hvilket  
  emellertid synes hafva haft god wärkan, utan at likväl någon blodsutgjutel - 
  se därför timat.905 
    
Medan Finland hade utsatts för plundring i samband med erövringen under 
stora ofreden förekom vid krigshandlingarna under lilla ofreden och i bör-
jan på 1800-talet dock färre fall av liknande övergrepp. Då sådana upp-
trädde hade de ibland karaktären av hämnd för att civilbefolkningen tagit 
del i krigföringen. Man utlovade från ryskt håll för den skull också betal-
ning åt den som tog fast eller angav uppviglare.906 
 
                                                 
902 Lindeqvist 1889 s. 19; Hovi et al. 1993 s. 51; Klinge 1997 s. 16; Hårdstedt 2002 s. 193, 
231 – 232, 235; Hirn 1968 s. 48; Lehto 1959 s. 158; Osmonsalo 1947 s. 264, 235; Carl 
v.Bonsdorff 1918 s. 19. 
903 Osmonsalo 1947 s. 109, 146. 
904 Hårdstedt 2002 s. 234.      
905 Citatet: L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 304 (ur Heinola l-kansli ank. skrivelse 25.4.1808; 
fogdens identitet: Walta 2005 s. 152). 
906 Jääskeläinen 2007 s. 229 – 232; Osmonsalo 1947 s. 244, 286; Hårdstedt 2002 s. 156; 
Hårdstedt 2006 s. 232 – 233; Hirn 1968 s. 46. 
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7.5  Responsen på maktutövningen 
 
Under de ryska ockupationerna i Finland var ryktesfloran omfattande. När 
trohetseder avkrävdes fruktade man att befolkningen skulle kastas in i in-
bördesstrider. Likaså var man rädd för att livegenskapen skulle införas 
eller att folket skulle mista sina rättigheter.907 Under stora ofreden fanns 
dock inga tendenser till eller planer på några samlade aktioner mot ocku-
panterna. Det rörde sig enbart om enskilda personers försök att skaffa sig 
rättvisa på egen hand. De enda allvarligare incidenterna gällde rymningar 
vid uttag av arbetskraft och soldater.  
 Men även i Finland fanns senare ansatser till resningar mot ockupa-
tionsmakten. Detta var fallet under lilla ofreden då kejsarinnan Elisabeth 
dragit tillbaka sitt förslag om ett självständigt Finland under ryskt beskydd. 
De som sett en ny framtid hägra blev besvikna och kände sig bedragna. 
Ledaren för de upproriska var akademiadjunkten Isak Ross.908 Från ryskt 
håll hade föreslagits att finnarna skulle upprätta en armé på 10 000 – 
20 000 man för att tillsammans med den ryska armén förmå svenskarna att 
uppge alla planer på att återfå Finland. Tanken väckte ingen entusiasm 
utan i stället uppgjordes i hemlighet långt gående planer på öppet motstånd 
mot ryssarna. Dessa planer måste dock överges då någon hjälp från Sveri-
ge inte stod att få.909  
 Under finska kriget förekom bonderesningar vilka företogs spontant för 
att skydda hembygden eller som en del av krigföringen i samverkan med 
reguljära svenska truppenheter. Flera av dessa resningar koordinerades 
med den svenska flottans manövrerande i skärgården. I svenska Österbot-
ten skedde strax söder om Vasa en väpnad resning understödd av en mind-
re truppstyrka från Jämtland. Redan före det hade bönderna i kustsocknar-
na norr om Gamlakarleby gripit till vapen. Häftiga sammanstötningar ägde 
rum i Kalajoki. I en kungörelse den 2 augusti 1808 till bönderna påpekade 
generalmajor Orlov-Denisov det faktum att Finland för alltid förenats med 
Ryssland. I den av överbefälhavaren senare auktoriserade texten hette det 
också att 
 
  Oärsätteliga blifva edre förluster, om igenom beväpnande, i ådragen eder,  
  de  Kejserliga trouppernas  frucktansvärda hämd, hvilcka härtills som vän- 
  ner behandladt eder.910 
                                                 
907 Se t.ex. Persson 1986 s. 126. 
908 Isak Ross var befryndad med två av stora ofredens framträdande personer, nämligen 
svåger till guvernementssekreteraren Gabriel Peldan och småkusin med domaren Jakob 
Ross (Cederberg 1943 s. 6 – 7). 
909 Cederberg 1943 s. 5 – 19. 
910 FRA, Handlingar rörande kriget 1808 – 1809, kartong 10. 
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Dessa incidenter brukar ibland ses som krigsoperationer snarare än som 
uppror mot ockupationsmakten. I samband med att de åländska bönderna i 
maj 1808 lät sig exerceras av svenska officerare i akt och mening att delta i 
en landstigningsoperation utfärdade Buxhoevden sin mest repressiva kun-
görelse. I den hette det att han vid behov skulle sända en stor truppstyrka 
till Åland för att där skjuta alla beväpnade personer, beslagta deras egen-
dom, bränna husen och släpa iväg de överlevande.911 Man undvek dock i 
allmänhet att sätta varningar om kommande avrättningar i verket eftersom 
dylika åtgärder av befolkningen givetvis upplevdes som mycket provoka-
tiva. Då sådana avrättningar verkställdes skedde de dock som Buxhoevden 
rapporterade till kejsaren inför byborna för att göra dem och den övriga 
befolkningen lugnare, något han också påstod att lyckats. Syftet var alltså 
repressivt.912 Också under stora ofreden hade avrättningar med klart re-
pressiva motiv förekommit ännu vid tröskeln till civilförvaltningstiden (se 
spionhärvan Affrén – Ruuth). Hotet om det oproportionerliga våldet på 
Åland framkallades synbarligen av att den ryske överbefälhavaren upplev-
de det militära läget som ytterst riskfyllt. Vid de lugnare perioder som 
följde då krigshandlingarna avslutats under samtliga ockupationer dämpa-
de dock närvaron av de över det intagna området väl spridda främmande 
trupperna upprorsstämningarna under denna liksom under de två tidigare 
ryska ockupationerna i Finland. 
 Responsen på det ryska uppträdandet var under detta skede av det fins-
ka krigets ockupation beroende av från vilken befolkningsgrupp den gavs. 
Bland adel och präster liksom bland en del tjänstemän noterar man under 
finska krigets ockupation en utbredd undergivenhet medan de lägre sam-
hällsklasserna var mera benägna att leverera motstånd.913 I fråga om präs-
terna uppfattade ockupationsmakten under alla tre ockupationer den makt-
faktor dessa utgjorde genom sitt inflytande över allmogen. Med undantag 
för prästförföljelserna under stora ofredens krigshändelser försökte ocku-
panterna få stöd från prästerskapets sida. Framgången var därvidlag inte 
alltid särskilt stor.914 Då prästerna under finska kriget tvekade ifråga om 
edgången lät Buxhoevden dem förstå att de hade att välja mellan lydnad 
eller fångenskap i Ryssland. För att understryka sina krav satte han press 
också på domkapitlen att påverka prästerna eftersom 
                                                 
911 Hårdstedt 2006 s. 228 – 229; L. G. v.Bonsdorff 1929 s. 412 – 413; Bonderesningen 
1882 s. 25 – 37. 
912 Persson 1986 s. 143; se också överbefälhavarens direktiv 17.7.1808 till Orlov-Denisov 
(Persson 1986 s. 149). 
913 Villstrand 2002 s. 132 – 140; Hårdstedt 2006 s. 221. 
914 Se ovan 2.5 Kyrklig och religiös påverkan; Cajander 1892 s. 56; L. G. v.Bonsdorff 1929 
s. 182 – 189. 
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  …uppfyllandet af deras plikter… genast kännbart värka såväl på eget som 
  närmaste anhörigas  väl.915 
 
Repressionen var här föga maskerad. Att de vanligen dock rätt vänliga 
uppmaningarna tydligen hade effekt på sina håll och reaktionen åtminstone 
till en del var baserad på en känsla av sympati framgår av domprosten M. 
J. Alopaeus uttalande år 1808 då han konstaterade att han visserligen inte 
kände sig löst från sin ed till den svenska kungen, men ändå fått så många 
tydliga bevis på kejsarens välmenande avsikter, att han ansåg sig förpliktad 
att avlägga eden. Domkapitlet i Åbo reagerade också i av den ryske över-
befälhavaren önskad riktning genom att skicka ut två cirkulärbrev 26.3 och 
1.6.1808 med uppmaning till att befrämja samhällslugnet. Prästerna erin-
rades om sin plikt som ”predikanter af fridens evangelium”.916 I Tuulos 
påpekade prästen C. G. Björklund för sin landshövding att han varje sön-
dag i kyrkan inskärpte betydelsen av att lyda överheten i all synnerhet som 
 
   … H. M. Kejsaren emot detta land betett sig som en fader och ej som seger
  vinnare.917  
 
Församlingarna accepterade i allmänhet budskapet från predikstolarna, 
men biskop Tengström, som var den främste talesmannen för undfallenhe-
ten, blev för en tid tvungen att resa bort för att de mot honom hätska stäm-
ningarna i Åbo skulle hinna ebba ut.918  
 Att en befolkning kunde reagera häftigt på vissa åtgärder trots repres-
sion från erövrarens sida ses dock rätt tydligt under Karl X Gustavs krig 
mot Danmark. Såväl i Trondheim som på Bornholm och i Malmö skedde 
resningar. En viktig utlösande faktor synes även där ha varit uttagen av 
män till ockupationsarmén och dennas avsaknad av legitimitet.919 Där re-
kryteringen skedde på frivillig basis kunde större upplopp undvikas. Det 
var därför också av en stor betydelse för samhällslugnet att Alexander I 
hade fastslagit att inga trupper i Finland fick tas ut bland andra än edsvurna 
män och enligt samma principer som gällt under svensk tid. Frågan om 
uppställande av truppstyrkor i Finland togs upp som ett av de viktigaste 
ärendena vid Borgå lantdag 1809.920 
 
                                                 
915 Carl v.Bonsdorff 1918 s. 27 – 28. 
916 Ibidem s. 28 – 29. 
917 Ibid. s. 30 
918 Ibid. s. 30 
919 Isacson 2002 s. 255 – 263. 
920 Osmonsalo 1947 s. 153 – 154. 
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* 
 
Jag skall i detta kapitel också kasta en blick på utvecklingen under den 
habsburgska ockupationen av Bajern 1704 – 1714 och den svenska av 
Sachsen 1706 – 1707. Syftet med denna utvikning är att undersöka vilka 
likheter och olikheter de två ockupationerna på tysk botten företer med de 
ryska i Finland. Eftersom den svenska ockupationen i Sachsen intresserar 
genom sin karaktär av occupatio pacifica och det i Bajern rörde sig om ett 
annat krig än det stora nordiska (spanska tronföljdskriget) har jag valt att 
undersöka ockupationen i de två kurfurstendömena separat från de ryska. 
Genom att ta med dessa två ockupationer strävar jag efter att sätta in kom-
parationen i ett allmäneuropeiskt sammanhang.  
 Om man i fallet Bajern undantar likheten med det ryska angreppet på 
Finland, då likaså en stormakt ockuperade ett litet närområde, skiljer sig 
hela kontexten väsentligt från stora nordiska krigets. I Bajern rör det sig 
inte endast om tilldragelser i ett storkrig utan dessutom om en inre uppgö-
relse mellan det tyska kejsarriket och ett av dess kurfurstendömen. Frågan 
om de kejserliga truppernas repressiva respektive legitima uppträdande får 
som vi skall se andra nyanser än då ryssarnas handlande i Finland analyse-
rades. Själva benämningen på det internationella tronföljdskriget indikerar 
dessutom en konflikt där ett helt spektrum av olika intressen och intressen-
ter gör sig gällande. 
 Legitimerande nog vidtog de kejserliga lika litet som ryssarna i Finland 
några förändringar i den bajerska konstitutionen. Alla fri- och rättigheter 
fortsatte att gälla. Det förefaller som om pragmatismen även här suttit i 
högsätet. Också tjänstemannakåren bibehölls oförändrad på lokal nivå, 
men hela förvaltningen leddes dock av den kejserliga administrationens 
österrikiska ämbetsmän med en ståthållare i spetsen, vilka alla tog sina 
instruktioner från Wien. Snart visade sig emellertid occupatio bellicas ex-
ploativa avigsidor i övermäktiga kontributioner, övertagande av lokala 
spannmålsmagasin och repressiva övergrepp på civila under soldatinkvar-
teringar och tvångsmässiga kompletteringar av krigsfolk.921 Kejsaren gav 
också order om att utnyttja området utan förskoning.922 Så långt påminner 
förhållandena rätt mycket om dem som rådde under de ryska ockupatio-
nerna av Finland. 
 
 
 

                                                 
921 Strasser 2005 s. 6 – 11, 16 – 21. 
922 Kraus 1983 s. 311. 
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 I äldre historisk forskning och litteratur har man sett ockupationen av 
Bajern som ”besättandet med österrikiska trupper” och repressivt ”österri-
kiskt tvångsstyre”. Modern forskning hävdar emellertid att bl.a. betoningen 
av en arvfiendskap mellan bajrare och österrikare leder till ett skevt betrak-
telsesätt. Det var i egenskap av representanter för det gemensamma tyska 
riket ockupanterna uppträdde, inte som österrikare. Var de förr som hjältar 
i regionen betraktade ledarna av motståndet mot främmande inflytande 
1705 måhända i själva verket majestätsförbrytare? har man då frågat sig.923 
Också responsens legitimitet kan alltså därmed sättas under lupp. Eftersom 
förvaltningens mandat enligt nutida tolkning var tydligt kejserligt och upp-
görelsen således en konflikt inom det tyska riket försvinner därtill i fråga 
om grundstrukturerna en del av likheten med situationen under stora ofre-
den. Bajerns statsrättsliga ställning ses i ett nytt och annorlunda perspektiv.  
 Vilka följder ett öppet motstånd kunde ha under en ockupation framgår 
också där tydligt av händelseutvecklingen efter det att ockupanternas re-
pression och exploatering satt in. Oroligheter utbröt bland befolkningen 
och de riktade sig ibland t.o.m. mot de egna bajerska tjänstemännen som 
ansågs alltför villigt gå ockupanternas ärenden. Man kunde rentav med den 
i avsnitt 1.4 angivna skalan för befolkningens respons i fråga om tjänste-
männen tala om en kategori 8-situation. Under upploppen fritogs ett antal 
av de kejserliga nyrekryterade bajrarna.924 I slutet av år 1705 tog sig mot-
ståndet mot det främmande styret uttryck i en folklig revolt som dock blo-
digt slogs ned under vad som kallats ”Sendlinger Mordweihnacht”. Chris-
tian Strasser skildrar vad som hände under denna repressionens kulmina-
tion på följande sätt. 
 
 An diesem Weihnachtstag 1705 sollte nun eines der wohl grausamsten 

Gemetzel der bayerischen Geschichte folgen. Die Soldaten und Husaren fi-
elen über die wehrlosen Bauern her und schlachteten die kniend um Gnade 
schreienden Männer rücksichtslos ab. Nach einer ersten Welle erhoben sich 
die noch Lebenden, worauf das mörderische Treiben erneut begann und 
auch diese Wehrlosen von den Soldaten niedergemacht wurden. Die in das 
Dorf [Sendling] geflüchteten Bauern wurden ebenfalls von den Truppen 
verfolgt und bis in die Kirche hinein massakriert.925 

                                                 
923 Strasser 2005 s. 290 – 295. 
924 Kraus 1983 s. 311. 
925 Strasser 2005 s. 37. ”På denna juldag 1705 skulle nu följa ett av de grymmaste slaktan-
dena i den bajerska historien. Soldaterna och husarerna kastade sig över de värnlösa bön-
derna och slaktade hänsynslöst de på knä stående männen som ropade på nåd. Efter en 
första våg reste sig de ännu levande, varpå det mordiska jagandet började på nytt och också 
dessa värnlösa blev nedgjorda av soldaterna. De bönder som flytt in i byn följdes likaså av 
trupperna och massakrerades ända in i kyrkan.” (Ur Strassers dissertation vid juridiska 
fakulteten i Augsburg, min översättning.) 
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Samtidigt med dessa händelser i Bajern pågick Karl XII:s fälttåg på konti-
nenten under det stora nordiska kriget. Efter den svenska segern vid Fraus-
tadt i början av februari 1706 över en förenad sachsisk-rysk armé som den 
polsk-sachsiske kungen August II förfogade över stod vägen öppen till 
Sachsen. Ett halvår senare slöts freden i Altranstädt genom vilken August 
II tvangs avsäga sig sin polska krona och lova avhålla sig från fortsatt krig-
föring mot Sverige.926 I väntan på ratificeringen av fredsavtalet förlades de 
svenska trupperna i Sachsen och en ockupation tog sin början. Eftersom 
situationen byggde på ett visserligen framtvingat men ändå formellt avtal 
kan ockupationen klassificeras som en occupatio pacifica. Den skiljer sig 
därigenom i detta avseende på väsentliga punkter från de övriga i kompa-
rationen behandlade ockupationerna. Som i avhandlingens inledning kon-
staterades är möjligheterna för ockupanterna att nå legitimitet betydligt 
större vid occupatio pacifica än vid occupatio bellica. Likaså är vanligen 
faran för repression mindre vid den fredligare versionen. 
 I sin egenskap av kurfurste gjorde August II misslyckade försök att få 
Karl XII förklarad i rikets akt. Många av riksstånden såg dock den svenska 
monarken som en välbehövlig motvikt mot den habsburgska kejsaren. Karl 
XII uppträdde till en början mycket legitimerande genom att samma dag 
som freden slöts den 14/24 september 1706 avlåta en ordningsstadga för 
sina trupper i Sachsen med förhållningsregler till skydd för civilbefolk-
ningen. Förbud utfärdades mot att utkräva olovliga skjutsar, stjäla från 
vinberg och trädgårdar samt att utan tillstånd jaga eller fiska. Också upp-
trädandet vid inkvarteringarna berördes. Vid brott mot detta regelverk 
stadgades om stränga straff. Sådana kom att drabba dem som inte tog i akt 
de utfärdade varningarna. För att kunna kontrollera soldaternas uppförande 
i kvarteren skulle skriftliga intyg inlämnas av värdarna till de lokala myn-
digheterna.927  
 Redan dagen före intåget i Sachsen gav Karl XII en deklaration i vilken 
utlovades beskydd för dem som frivilligt bidrog till den svenska arméns 
underhåll medan ingen nåd skulle ges dem som gjorde motstånd. Kungö-
relsen med sina repressiva och legitimerande element är till motiv, innehåll 
och utformning jämförbar med de ryska universaler som utfärdades i Fin-
land men den kompletterades därtill med en uppmaning till invånarna från 
den sachsiska förvaltningens sida att foga sig i situationen. Man kunde 
därför undvika folkligt motstånd samtidigt som många ämbetsmän villigt 
gick svenskarnas ärenden. Ett stort antal tyskar lät sig också frivilligt vär-
vas till den segerrika svenska hären. Dock gav Karl XII order om att inga 
                                                 
926 Ullgren 2008 s. 133 – 146.  
927 Carlson 1877 s. 8 – 9, 21, 24; Grauers 1969 s. 130. 
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sachsiska undersåtar fick antas till truppförbanden. Stadgandet syftade till 
att befria den svenska arméledningen från misstanken att ha utfört repres-
siva tvångsvärvningar. Ett tillmötesgående från de sachsiska adelsmännens 
sida var att de utan protest godtog truppinkvarteringar på sina domäner. 
För att inte belasta landet alltför mycket fördelades de svenska kvarteren 
över hela kurfurstendömet så att städer, byar och bondgårdar mottog trupp-
styrkor enligt egen bärkraft.  
 För att få kännedom om det sachsiska beskattningssystemet och tillika 
ge exploateringen en legitim prägel lät Karl XII sammankalla Sachsens 
ständer. Förhandlingarna med dem strandade emellertid beroende på de 
divergerande uppfattningarna om de kommande kontributionernas storlek. 
Resultatet blev att svenskarna uttog större belopp än vad som först föresla-
gits. Då det i slutet av år 1706 framgick att den svenska armén fått mera i 
kontribution än vad som varit avsett beviljade Karl XII på de sachsiska 
ständernas begäran nedsättning av den kommande uppbörden.928   
 De praktiska arrangemangen vid förläggningen av trupperna och utta-
gen av kontributionen sköttes från svensk sida av Magnus Stenbock i egen-
skap av chef för generalkrigskommissariatet. För att gå i land med uppgif-
ten upprätthöll han täta kontakter med den sachsiske kammarpresidenten 
Anton Albrecht Imhof. Det framgick rätt snart att Sachsen hade ett väl 
utarbetat skattesystem i vilket kontributionen kunde inlemmas. Rent prak-
tiskt föreslog Stenbock för den svenska kungen att de sachsiska ständerna 
själva skulle fördela skattesumman över hela kurfurstendömet, därefter låta 
indriva den och slutligen överlämna den till svenskarna. Då detta legitime-
rande förfarande senare visade sig omöjligt att genomföra lät Karl XII 
generalkrigskommissariatet med hjälp av de olika truppförbanden sköta 
uppbörden. Regementskommissarier instruerades att undersöka förmögen-
hetsförhållandena i sina assignerade distrikt och enligt uppgjorda normer 
fördela bördorna. Indrivningen skedde synbarligen utan större svårigheter. 
Soldaten fick därmed sin lön enligt stat och kunde med den betala sin värd 
för den föda han fick under inkvarteringen.929 
 En del av de indrivna medlen användes av svenskarna för allmänna 
krigsändamål och inte enbart för truppernas avlöning och underhåll. I äldre 
historisk litteratur förekom rätt överdrivna uppskattningar av ockupatio-
nens totala kostnader för Sachsen. Dessa baserade sig på August II:s sub-
jektiva värderingar. Numera anses t.ex. uppfattningen att Karl XII medve-
tet skulle ha utsugit kurfurstendömet för att omöjliggöra kung Augusts 
fortsatta krigföring föga trovärdig. Det skall dock framhållas att också 

                                                 
928 Carlson 1877 s. 11 – 13, 21 – 23, 84; Grauers 1969 s. 135, 142 – 143. 
929 Grauers 1969 s. 124 – 129. 
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denna ”fredliga” ockupation blev en hård belastning för det besatta områ-
det.930 
 Att den svenska armén blev välfödd under ockupationen bekräftas av 
sergeanten Joachim Lyth då han med vemod vid uttåget den 26 augusti 
1707 konstaterade att man lämnade ”det wälflytande Saxenland, wårt goda 
Canaan.”931 Redan vid inmarschen hade Lyth upplevt Sachsen som ett 
sannskyldigt Schlaraffenland då han i sin dagbok noterade att man fick 
 
  …en försmak af Canans liufwa och wälsmaka[n]de frukter, ty här war ett  
  öfwermåttan godt och frucktbart land,…932 
  
 
7.5  Syntes av jämförelsen 
 
Av tabell 8 framgår i stora drag vilka likheter och olikheter som fram-
kommit mellan de i undersökningen komparerade ockupationerna. Pro-
klamationer och universaler användes allmänt som påtryckningsmedel. 
Repressionen var av varierande intensitet, men förekom, som under stora 
ofredens förvaltningsskede, överallt under occupatio bellica. Andra likhe-
ter fanns i upprätthållandet av en byråkrati med stöd av de redan existeran-
de lagarna i de ockuperade områdena och bibehållandet av de inhemska 
lokala tjänstemännen. Överst i hierarkin stod dock allmänt en ståthållare (i 
Finland kallad generalguvernör).  Att de inhemska institutionerna bevara-
des har emellertid visat sig vara rätt naturligt. Detta var nämligen generellt 
typiskt för de i Europa förekommande konglomeratstaterna.933 När det 
gällde de ryska ockupationerna i Finland framträder en utveckling där man 
går från de för befolkningen hårda förhållandena under stora ofredens re-
pression i riktning mot ett mildare grepp från ockupanternas sida med ökad 
legitimering. Stora ofredens civilförvaltning saknade kravet på allmän 
trohetsed till sin interimistiska härskare. Mest iögonenfallande är att re-
sponsen under den ockupationen inte tog sig kraftigare uttryck än var-
dagsmotstånd, trots tvångsrekryteringen (mantalsmännen) som inte före-
kom under de senare undersökta perioderna. De skillnader som existerade 
mellan ockupationerna i Finland var betingade av ökade erfarenheter.  
Trots  detta  uppfattades  ockupationerna  av  samtiden  som  upprepningar.  

                                                 
930 Grauers 1969 s. 138, 146 – 147; Steiger 2006 s. 218. 
931 Karolinska krigares 1903 s. 44. 
932 Ibidem s. 36. 
933 Se t.ex. Gustafsson 2008 s. 63. 
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Detta förhållande noterades redan av den tidiga forskningen.934 Min 
granskning har bekräftat denna bild. En ökning av förståelsen mellan oc-
kupanter och befolkning kan spåras, sannolikt beroende på ockupationer-
nas tilltagande legitimitet.   
 Exemplet Sachsen skiljer sig som enda occupatio pacifica inte överras-
kande mest från de andra. Occupatio pacifica-situationen medförde som 
ovan framgått ett betydligt positivare samarbete mellan ockupanter och 
                                                 
934 Lindeqvist 1889 s. 21; Jutikkala & Pirinen 1982 s. 86. 
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befolkning än vad som var möjligt vid en occupatio bellica. Enligt skalan 
för befolkningens respons kunde den ”fredliga” ockupationen placeras in i 
kategori 7 eller 8 (se avsnitt 1.4). Den civila sachsiska administrationen 
ställde sig på många sätt i den svenska ockupationens tjänst samtidigt som 
kurfurstendömets ständer gjorde sitt bästa för att minimera resursuttagen. 
Karl XII gjorde å sin sida eftergifter, fördelade bördorna enligt bärkraft 
och upprätthöll disciplinen bland trupperna, vilka alla åtgärder ökade den 
svenska ockupationens legitimitet. Repression förekom mycket sällan. 
Allmänt taget synes dock i de komparerade occupatio bellica-situationerna 
legitimering och repression ha förekommit sida vid sida. Det finns anled-
ning att återkomma till jämförelserna i det avslutande kapitlet. 
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8. Sammanfattning 
  

 
Avsikten med denna avhandling har varit att undersöka maktutövningens 
olika former då administrationen under den ryska ockupationen åren 1717 
– 1721 sköttes av en civilförvaltning. Också styrelseförhållandenas all-
mängiltighet har undersökts genom komparation med andra liknande ske-
den. Den i tidigare äldre forskning så starkt betonade repressiva karaktären 
hos ockupationer i allmänhet och stora ofreden i synnerhet har vanligen 
undanskymt de strävanden efter legitimitet som trots allt kan stå att finna 
t.o.m. under en hård regim. Det är därför viktigt att ställa nya frågor till 
tillgängligt material, att problematisera legitimitetsfrågan och att studera 
de allmänna villkoren för maktutövningen i speciella situationer, så som 
här under en occupatio bellica. Detta är det nya grepp med sitt nedan pre-
senterade resultat denna avhandling vill tillföra forskningen. 
 
 
8.1 Den politiska kulturen   

 
I fråga om ryska erövringar i allmänhet under tidigmodern tid iakttogs i 
stort sett alltid samma schema. Först intogs området samtidigt som ryssar-
na gav löften om bibehållande av lagar och rättigheter. Därpå gjordes 
överenskommelser med representanter för befolkningen i det erövrade 
området och dessa svor trohetsed till sin nya härskare. Man kan se denna 
handlingslinje som en bekräftelse på ett ingånget samhällskontrakt. Ederna 
saknade inte ur den synvinkeln sin betydelse. Tillvägagångssättet var lika-
dant ifråga om stora ofreden. I sådana fall där det gällde ett förenande med 
Ryssland bekräftade slutligen regenten efter fredsslutet och ibland rentav 
före detta de nya undersåtarnas tro, lagar och privilegier. Administrationen 
lämnades intakt av ryssarna. Ifråga om Finlands autonoma period skapades 
därtill nya förvaltningsorgan och gamla försågs med epitetet ”kejserlig”.  
 Den politiska kulturens aktionsfält bestod under civilförvaltningens tid i 
mindre utsträckning av motpolerna makt och motstånd, under en ojämn 
kamp om inflytande, än av behov och beroende då interaktionen innehöll 
drag av samarbete. Maktpolitik förverkligades dels öppet, genom repres-
sion och tvång i samband med resursuttag och bestraffningar, dels genom 
hot om våld. Så var fallet inte endast under stora ofreden utan också i viss 
mån under de två följande ockupationerna. Avgörandena om hårda tag 
fattades ofta på låg beslutsfattarnivå. Det som kallats ideologiskt tilltal, 
som ger en möjlighet till internalisering alternativt förkastande, ser man 
exempel på då universaler utfärdas med både varningar och löften under de 
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olika ockupationernas erövringsskeden. Under stora ofreden framkom 
tilltalet också i sin religiösa form och då för prästerskapets syften när den 
beträngda situationen förklaras med befolkningens syndfullhet. Kyrkan 
hade behållit sin primära uppgift att lotsa människorna genom jordelivet 
till evigheten. Samtidigt betonades prästmännens gemenskap med folket 
och ett ideologiskt avståndstagande till ockupanterna markerades. 
 En mera symmetrisk interaktion än den under militärstyrets tid måste 
ha framstått som viktig för de civila ämbetsmännen. Den byggde på ar-
méns försörjningsbehov som lett till upprättandet av hela den rysk-svenska 
förvaltningskonstruktionen i Finland. Då allmogen genom universalernas 
löften och det åstadkomna lugnet kunde förmås återgå till sitt vardagsliv 
skapades också ett ömsesidigt beroendeförhållande som påminner om den 
svenska tidens underförstådda samhällskontrakt. Därmed bär det ideolo-
giska tilltalet sina bästa frukter. Detta gör också att man över huvud taget 
kan tala om en politisk kultur, trots den rådande ockupationen. Behoven 
och deras uppfyllande var desamma under de följande ockupationerna: 
truppernas underhåll och befolkningens trygghet. 

Ett av skälen till att befolkningen i västra Finland inte, med undantag 
för det strategiskt betydelsefulla Österbotten, skulle utsättas för plundring 
och härjning var alltså behovet av att åstadkomma en effektiv skatteindriv-
ning för underhållet av ockupationsarmén. Det gällde att så snabbt som 
möjligt normalisera förhållandena och en metod var då att vidmakthålla 
svenska lagar och att överföra den svenska förvaltningsmodellen. Samma 
pragmatiska strävanden fanns i princip även under de andra ryska ockupa-
tionerna i Finland. I hur hög grad detta lyckades under stora ofreden skall i 
det följande sammanfattande presenteras ur organisatorisk, personell och 
normativ synvinkel. 

Rent institutionellt fick hierarkin inom den ryska civilförvaltningen i 
Finland en likartad uppbyggnad som under den svenska tiden både i fråga 
om organ och instanser. Några avvikelser fanns under stora ofreden t.ex. 
gällande lagmansdistrikten jämfört med länsindelningen och fögderiernas 
omfattning. Men t.o.m. när det gällde nomenklaturen i tjänstebeteckning-
arna var den ryska med få undantag överensstämmande med den svenska. 
Funktionellt inriktades emellertid huvudintresset under ockupationstiden 
på skatteuppbörden och i samband därmed skedde ett avsteg från principen 
att följa det svenska förvaltningsmönstret. Det kollektiva ansvaret infördes 
nämligen.. 

Utnämningarna av tidigare svenska undersåtar till viktiga poster inom 
förvaltningen – generalguvernören, lagmännen och vissa tjänstemän vid 
rikskammarkollegiet – ökade det svenska inslaget. Också tidigare svenska 
uppbördsmän och präster anställdes i så hög grad som möjligt. Att använda 
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det ockuperade områdets tjänstemän var, som framgått av föregående kapi-
tel, ingenting ovanligt under ockupationer vid denna tid.    

Svenskt regelverk gällde över lag inom förvaltningen. I början av oc-
kupationen uppmanades tidigare svenska tjänstemän att till de nya myn-
digheterna överlämna olika regelsamlingar och modeller såsom rote- och 
mantalsförteckningar, tullräkenskaper och -taxor samt lagtexter. Detta var 
en nödvändighet p.g.a. den allmänt förekommande seden att bortföra arkiv 
och dokument vid reträtter. Lagmännen förutsattes följa den gamla lands-
hövdingsinstruktionen och även inom kyrka och rättsväsende tillämpades 
redan tidigare gällande regelverk och lagar. Inom rättsvården utbildade sig 
både under stora och lilla ofreden en dualism där juridik och förvaltning 
flätades in i varandra. Detta var främmande för svenska förhållanden. Un-
der lilla ofreden gjorde man i legitimerande syfte delvis lyckade försök att 
komma ifrån denna ryska praxis. 
 Förhållandena under stora ofreden utvecklades etappvis. Efter eröv-
ringstidens tämligen kaotiska situation följde militärens organisering av 
skatteuppbörden – ett litet närmande till tidigare förhållanden – låt vara att 
den inte överensstämde med den svenska tidens system och att den med 
sina olika former medförde tyngre bördor. Till bilden hörde också att de 
första trevande försöken till jurisdiktion under ryskt herravälde förekom 
samtidigt. Därefter utvecklades civilförvaltningen som arvtagare till mili-
tärstyrelsen, vidare reviderades skatteläggningen som en följd därav och 
slutligen skedde i S:t Petersburg inrättandet av kollegierna. Dessa trapp-
steg beträddes också vid de senare ryska ockupationerna med Sverige som 
modell. Det bör dock göras det förbehållet att beskattningsprinciperna 
avvek från de svenska och att kollegierna då redan fanns. Kollegiernas 
verksamhet hade genom den utökade kontrollen en indirekt inverkan på 
förhållandena i Finland.  

Arenorna för det politiska spelet kom i mindre utsträckning än under 
den svenska tiden att bli institutioner och organ av olika slag. De fanns 
framför allt där tjänstemännen mötte allmogen. Det skedde vid skattein-
drivning, vid övervakning av arbetsprestationer, vid överhetens behandling 
av klagomål och besvär och vid den tillfälliga domarkårens diskussioner 
med nämndemän och bisittare. Som aktörer uppträdde utom befolkning 
och representanter för ryskt civilstyre också de militära beslutsfattarna. 
Frånvaron till följd av flykten av ett inhemskt ledarskikt inom befolkning-
en gjorde sammanstötningar och processer mindre varsamma. 

 Reglerna för det politiska spelet försökte de lokala tjänstemännen dik-
tera för allmogen. Att det inte helt lyckades visar det vardagsmotstånd som 
uppstod, bl.a. i form av flykt från tvångsarbetena. Man kan alltså tala om 
att ett förhållningssätt, en politik, tog form bland invånarna och den skilde 
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sig inte särskilt mycket från den som rådde före ockupationen. För civil-
administrationen angavs manöverutrymmet av svenska lagtexter och re-
gelverk, av de ibland bristfälliga instruktioner tjänstemännen hade att följa 
och av den kontroll som skedde. Befogenheterna överträddes visserligen 
rätt ofta, men så skedde också under andra ockupationer och så hade redan 
skett under den svenska regimen. Under ockupationerna hade inte den 
ryska administrationen i Finland möjligheter till kontakt med liknande 
hierarkier, parallellorganisationer i andra län, vilket man varit i tillfälle att 
ta inom det svenska riket. Därmed saknade man möjligheter att jämföra 
och justera ämbetsutövningen med andra delar av den existerande model-
len. 
 Som sammanfattning av den politiska kulturen under stora ofredens 
civilförvaltningsskede kan konstateras att de frågor (jfr avsnitt 1.2a) som 
tydliggör dess karaktär nu fått sitt svar. Vad som var politiken framgick av 
rörelsen på det politiska aktionsfältet som utgjordes av en mer eller mindre 
påtvingad interaktion. Hur politiken utformades dvs. processerna och sam-
spelet, reglerades av ömsesidiga behov. Det var under stora ofredens oc-
kupation liksom under senare invasioner och under normala fredstida för-
hållanden fråga om hur makten utövades och hur den mottogs. Det rörde 
sig om vardagsmotstånd och suppliker, men också om våld mellan ocku-
panter och befolkning i båda riktningarna. Arenorna för det politiska hand-
landet, som visade var politiken utövades, framstod under ockupationerna 
som mera informella än institutionella. Mest avvek dock situationen från 
tidigare förhållanden när det gällde vem som utövade politiken. Aktörerna 
var nu ockupanter och decimerad befolkning. Ockupanterna försökte agera 
så som den svenska överheten gjort, men de nådde aldrig upp till samma 
nivå, varken etiskt eller organisatoriskt. På de styrandes sida var resultatet 
av den politiska kulturens interaktion legitimitet och repression. På de 
styrdas sida rådde ett samhällslugn i pufendorfisk anda (se 1.3) kombine-
rad med en passiv obstruktion (se 1.4, tabell 1, kat.3). I det sista avsnittet 
kommer frågan varför att besvaras. 
 

    
8.2 Förvaltningens funktionalitet 
 
Förvaltningens funktionalitet kan ses ur två synviklar. Den ena gäller för-
valtningens ändamålsenliga uppbyggnad och den andra effektiviteten i 
förhållande till uppställda mål. En fungerande förvaltning är en av grund-
förutsättningarna för en ockuperande makts legitimitet. Byråkratin utgör 
bufferten mellan ockupanter och befolkning. 
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a. Byråkratins effektivitet 
För att avgöra om byråkratin inom Åbo generalguvernement var ända-
målsenligt uppbyggd jämför jag med Max Webers sex principer för en fast 
byråkrati.935 När det gäller en undersökning av byråkratin under civilför-
valtningen i västra Finland 1717 – 1721 koncentreras intresset på guver-
nementskansliet och lagmanskanslierna.  
 Eftersom de svenska regelverken tillämpades inom förvaltning, rätts-
vård och religionsutövning uppmanades lagmännen att följa den svenska 
landshövdingsinstruktionen av år 1687. De lägre tjänstemännen fick direk-
tiv i de skrivelser som utgick från guvernementskansliet. Dock saknade 
generalguvernören själv en instruktion – vilket han inte försummade att 
vid flera tillfällen påpeka för sina överordnade. Så länge Apraksin var 
Douglas närmaste förman kom svaren på generalguvernörens frågor 
snabbt, medan återflödet från kammarkollegiet i många fall hade att göra 
med krav på förklaringar gällande vad som skett långt tidigare. I fråga om 
kanslitjänstemännen och deras kompetens kan konstateras att rikets höga 
beslutsfattare hade haft sin hand med vid anställningarna. Mensjikov, 
Apraksin och Golitsyn hade gjort ingripanden för att underlätta möjlighe-
ten att få kunnigt folk från Baltikum. Också en del av dem som utsågs från 
Finland hade sedan tidigare någon form av erfarenhet av förvaltning. Men 
professionalitet förutsätter en fackutbildning för tjänstemännen och den 
saknades. Visserligen tog trivialskolornas undervisning sikte på tjänste-
mannautbildning, men den fungerade alltför långsamt och i för liten skala 
för att ge betydande resultat under de år ockupationen pågick. Bristerna i 
kompetensen syntes tydligare ju lägre i hierarkin man kom. Det var dock 
först på länsmansnivån som svårigheter i läs- skriv- och räknekunnighet 
uppträdde. Bättre var situationen bland prästerna, där det redan länge exi-
sterat formella regler för utbildningen. Generalguvernören måste emeller-
tid förordna om en speciell examen för de ordinati, dvs. prästaspiranter, 
som hade en svag kunskapsunderbyggnad.  
 I Åbo generalguvernement förekom både ämbetshierarki och instans-
ordning. Den innefattade också ett system av övervakning av de lägre 
tjänstemännen från de högre instansernas sida och möjligheter att vända 
sig till myndigheterna på olika nivåer. Generalguvernören strävade genom 

                                                 
935 Det skall visserligen framhållas att Weber inte vid formulerandet av sina kriterier avsåg 
tidigt 1700-tal och att de av honom framförda kriterierna inte utgjorde ett rättesnöre vid den 
undersökta tiden. Men inom den ryska riksledningen existerade dock vid skapandet av 
civilförvaltningen i Åbo generalguvernement medvetandet om den byråkratiska traditionen 
i de centraleuropeiska länderna. Som mått på vilket utvecklingsstadium den ryska byråkra-
tin i Finland nådde är Webers principer därför användbara. 
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skrivelser och en med tiden allt mera riktad ordergivning efter att upprätt-
hålla en fungerande byråkratisk ordning inom förvaltningens olika grenar.  

För en fungerande byråkrati är det av betydelse att särskilja tjänste-
mannarollen från det privata livet och att upprätta dokument och arkiv. På 
denna punkt märks tydligast att Weber framfört kraven gällande en annan 
tid än den tidigmoderna. Visserligen har den ryska styrelsen i Finland un-
der stora ofreden till eftervärlden lämnat – låt vara med stora luckor – ett 
antal akter och arkiv, men det är osäkert om man handskades med hand-
lingarna enbart på kanslier och ämbetsverk. Det finns åtminstone ett par 
belägg för att arkivalier förvarades hemma hos tjänstemän. Speciella kans-
liutrymmen fanns emellertid för guvernementets kansli under civilförvalt-
ningstiden. På den lokala tjänstemannanivån var det allt sedan svensk tid 
vanligt att betrakta uppdragen som tjänstemannafamiljens eller rentav släk-
tens varaktiga åliggande. I många fall gick uppgiften från far till son eller 
sköttes gemensamt som ett slags familjeföretag. Att det under dylika för-
hållanden var svårt att skilja mellan rollen som tjänsteman och som privat-
person är naturligt. Man kan å andra sidan framhålla att det uppgjordes 
fullmakter för tjänsteinnehavarna (se bilaga 4). Någon kontraktsmässig, av 
båda parter undertecknad, överenskommelse var det dock inte fråga om, 
snarast en uppräkning av den blivande tjänstemannens skyldigheter.  

I den effektiva byråkratin skall tjänstemannens uppdrag ge full syssel-
sättning. Denna princip kan sägas ha uppfyllts i Åbo generalguvernement. 
Men till de lokala tjänstemännen betalades inte lön i pengar utan det rådde 
en nära nog prebendal organisation – vilket strider emot tanken att en ”ren 
byråkrati” skulle ha förelegat.  
 Slutligen skulle tjänsteutövningen enligt Weber följa generella fasta 
regler och rum inte ges för personliga känslor och partiska ställningstagan-
den. I detta avseende felade man stort. Inte bara de lokala tjänstemännen 
hade svårt att uppfatta sina dubbla roller: funktionen som överhetens tjäna-
re och den som folkets försvarare. Bäst lyckades härvidlag prästerskapet. 
Den allmänna förvaltningskulturen var för övrigt vid denna tid i de flesta 
länder mer eller mindre korrupt, inte minst i Ryssland.  
 De mera fundamentala kraven i Webers system som gällde fasta regler 
och hierarki med kontroll, uppfylldes således till en del under den ryska 
civilförvaltningen i Finland, ett faktum som gjort att jag uppfattat den rå-
dande byråkratin som organisatoriskt funktionell. Genom Webers modell 
framträder också normernas betydelse för förvaltningens auktoritet. En 
förvaltning som åtnjuter folkets förtroende och alltså har en viss auktoritet 
kan lättare hävda sin legitimitet. 
 Förvaltningen i Åbo generalguvernement kan måhända i jämförelse 
med den i Ryssland sägas ha varit en mer utvecklad sådan. Möjligen kunde 
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den karaktäriseras som en ”förbyråkrati”. Den var en förenklad form av 
den svenska, som kunde stöda sig på detaljerade regler och stränga straff 
vid överträdelser. I jämförelse med vad man möter i olika europeiska stater 
vid samma tid var dock byråkratin i Åbo generalguvernement tämligen 
utvecklad. Inom generalguvernementets ämbetsmaskineri 1717 – 1721 
hade utvecklingen nått längre i vissa avseenden än i andra. Tekniskt sett 
fungerade den, men juridiskt sett fanns fortfarande atavistiska drag. Till 
dem hörde t.ex. det patriarkala grepp med vilket generalguvernören utöva-
de sitt ämbete. Pendeln svängde mellan äldre och nyare styrelsesätt under 
de ryska ockupationerna i Finland. Under tidigmodern tid undanträngdes 
det patriarkala styrelsesättet överallt i Europa av det byråkratiska som följd 
av ökande rationalisering. En tid levde de båda sida vid sida. Uttryckt med 
den weberska taxonomin konkurrerade den legala auktoriteten ut den tradi-
tionella. Det var bl.a. behovet att snabbt kunna handlägga ärenden och 
strävan efter överhetlig kontroll som framkallade en utveckling av byråkra-
tin. Denna byråkrati var inget självändamål, den garanterade en effektiv 
skatteuppbörd och en ändamålsenlig resursfördelning – viktiga faktorer 
med tanke på myndigheternas maktställning. Förändringen var maktpoli-
tiskt betingad och relaterad till de behov stående arméer och de allt mång-
sidigare kamerala förhållandena medförde. Det inflytande riksadeln haft 
övergick till tjänstemannakåren som tjänade kronan och staten – inte mo-
narken som person.  
 
b. Uppnåendet av förvaltningens målsättningar 
Förvaltningens funktionalitet kan som konstaterats också mätas i termer av 
effektivitet i förhållande till målsättningar. Visserligen var byråkrati och 
institutioner under den tidigmoderna perioden mera regelstyrda än målin-
riktade, men en bedömning av effektiviteten kan dock relateras till en rim-
lig målsättning sådan den framstår i efterhand. I fråga om den tänkta pri-
mära målsättningen, dvs. beskattningen, har tidigare forskning kunnat fast-
slå att civilförvaltningen dock inte medförde någon effektivitetsökning 
jämfört med militärstyrelsens period. Men effektiviteten kunde även mätas 
med ekonomiska mått. Lyckades ryssarna minimera kostnaderna för ocku-
pationen och nå en bättre balans mellan utgifter och intäkter? Detta är 
emellertid frågor som jag inte sett någon anledning att gå in på i denna 
avhandling. 
 Som tidigare framgått (avsnitt 1.4) har ockupationer vanligen flera syf-
temål. En övergripande sekundär målsättning i Åbo generalguvernement 
kan sägas ha varit återskapandet av ett bestående samhällslugn. Flera åt-
gärder av de i landet stationerade ämbetsmännen syftade till detta. Gene-
ralguvernören gjorde ansatser att förbättra befolkningens levnadsförhål-
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landen och även lagmännen verkade med några undantag i samma anda. I 
vissa fall ledde dessa försök till lindringar i beskattningen, t.ex. Douglas 
initiativ till sänkt kontribution 1717 och medtagandet av rusthållen i man-
talen samt mantalsrevideringen 1719. I andra fall misslyckades dessa 
strävanden, t.ex. förslaget om att låta invånarna i Finland betala kontribu-
tionens spannmålsdel i pengar.  
 Civilförvaltningens ledning försökte på olika sätt befrämja en fredlig 
utveckling av förhållandena inom generalguvernementet och undvika öp-
pet motstånd från befolkningens sida. Den militära makten hölls också 
tillbaka och befälhavaren Golitsyn själv blandade sig inte i civila angelä-
genheter. I några fall skedde dock avvikelser från denna princip – mest 
gällde det utnämningsfrågor och domslut. Som alltid under ockupationer 
kunde civilförvaltarna räkna med att vid behov få militär tjänstehandräck-
ning. I sådana fall kom repressiva metoder till användning i likhet med vad 
som var fallet under jämförelsens andra ockupationer. Dessutom hade 
Douglas en militär styrka han förfogade över och använde för de militära 
insatserna vid tulluppbörd, exekutioner och för vissa specialuppdrag i 
samband med resursuttagen och planeringen av skattereformen 1719. Kra-
vet på koordination mellan militär och civil makt gick före de personliga 
motsättningar som existerade. 
 En kontinuerlig kontroll av uppbörden både från S:t Petersburg och den 
egna förvaltningstoppens sida, där också indrivningsmetoderna kom fram, 
var en bidragande orsak till att samhällslugnet kunde bibehållas. Via be-
svärsrätten kunde i allmänhet en dialog initieras och denna fungerade som 
en säkerhetsventil. Till lugnet under slutet av stora ofreden medverkade 
möjligen också medvetandet om de pågående fredsunderhandlingarna och 
förhoppningen bland befolkningen om en förestående återförening med det 
svenska riket. Man önskade att freden skulle medföra en stabil positiv ut-
veckling. Att ”Guds befallningsman”, den martialiske monarken stupade 
den 30 november 1718 under belägringen av Fredrikstens fästning vid 
Halden i Norge kan ha ingett invånarna i Finland denna förhoppning. I 
fråga om den sekundära målsättningen konstaterar jag att civilförvaltning-
en lyckades. Folkets respons var enligt skalan i avhandlingens inledning 
(tabell 1) snarast av kategori 5 dvs. den som byggde på önskan att undvika 
omfattande repressalier. 
 
 
8.3 De samhällsbärande strukturerna 
 
Finland hade som landsdel inom det svenska riket haft rätten att sända sina 
representanter till ständerförsamlingarna. Under det karolinska enväldets tid 
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hade riksdagarna emellertid förlorat sin egentliga betydelse. Inte heller un-
der ockupationen fanns naturligtvis någon möjlighet att delta i lagstiftning 
eller framföra riksdagsbesvär. Det ligger i sakens natur att en ockupations-
makt vanligen genom dylik avskärmning själv förlorar en av de främsta 
metoderna att legitimera sin styrelse med. 
 Rätten att gå till kungs eller rikta klagomål till utsända rannsakande 
kommissioner fanns inte heller längre. Kontrollen över vad som skedde på 
fältet var i många fall i händerna på utsända fiskaler. Som jag konstaterat 
förekom det emellertid under alla tre ryska ockupationer att man insamlade 
uppgifter om övergrepp mot allmogen för att föra dem till domslut. Infor-
mation om missförhållanden nådde genom dessa kanaler förvaltningsled-
ningen. Återflödet gav förvaltningstoppen en möjlighet att bedöma sitt legi-
timitetsläge.  
 Av stor betydelse för ett ordnat samhälle är att rättsinstanserna fungerar. 
Vid de inhemska domstolar man återupprättade saknades inte rättsfall. Mot 
slutet av ockupationen ökade både civilmålen och förrättningsärendena. Det 
var ett tecken på att vardagen infunnit sig. Till det bidrog det faktum att det 
satt inhemska män bakom domarskranket. Inom kyrkan avsåg återinföran-
det av konsistorierna inte enbart att ordna de klerikala förhållandena utan 
även att förbättra allmogens levnadsvanor. Kyrkan hade på flera sätt behål-
lit sitt samhälleliga inflytande. Men socialt sett var situationen 1717 – 1721 
starkt förändrad jämfört med tiden före kriget och under senare ockupatio-
ner. Emedan ståndspersonerna lämnat landet hade utrymme getts för en ny 
överklass bestående av ofrälse, lägre tjänstemän. Denna nya klass saknade 
dock i allmänhet den vana att sköta förvaltningsfrågor som de fredstida 
ståndspersonerna ägde. Dess kamp för ökad auktoritet byggde till en del på 
repression. Efter freden i Nystad byttes de flesta ämbetsmän ut, men 
ståndsbarriärerna till tjänsterna var till en del raserade.   
 Det är möjligt att synliggöra de strukturer som i fredstid bär upp samhäl-
let genom att studera förvaltningen under tider av ockupation eller extrem 
krigsansträngning. Flera av de fredstida samhällsbärande strukturerna fatta-
des under stora ofreden. Den ryska förvaltningsledningen gick aldrig in för 
att vidta kompenserande åtgärder för de strukturer som hade bortfallit. Dels 
var det ryska samhällsbygget i västra Finland i motsats till situationen 1710 
i Baltikum inte avsett att bli permanent, dels saknade både generalguvernö-
ren och en del av hans medhjälpare tidigare erfarenhet av förvaltning. De 
hade inte heller den överblick och de maktresurser som hade krävts för att 
åstadkomma genomgripande reformer. 
 Anlägger man ett personhistoriskt perspektiv på Douglas, kan man göra 
en jämförelse med ett par andra ryska generalguvernörer i Finland, vilka 
med större eller mindre rätt kunde kallas överlöpare: J. B. von Campenhau-
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sen under lilla ofreden och G. M. Sprengtporten vid autonomins början. 
1700-talets ämbetsmän var i motsats till 1800-talets inte idealister. För 
Campenhausen och i synnerhet för Douglas var framgång och karriär av 
större betydelse. De var i likhet med många andra officerare sin tids kondot-
tiärer som ställde sig i olika länders tjänst. Douglas var därtill ingen visio-
när och inte heller någon politiker – endast en tjänsteman. Många tecken 
tyder dock, enligt min mening, på att hans uppsåt var renare än vad som 
tidigare gjorts gällande.  
 
 
8.4 Repression och legitimering 
 
Bland annat tsar Peters beundran för den svenska absoluta staten hade som 
legitimerande följd att den ryska förvaltningen i Finland tilläts närma sig 
den svenska modellen, och personer med erfarenhet av tidigare svenskt 
styre antogs till tjänstemän – balter på högre poster och finnar i lägre be-
fattningar. Trots att man av rationella skäl i allmänhet under ockupationer 
bibehöll den tidigare existerande förvaltningens former, vill jag hävda att 
Peter I även hade ett annat syfte med denna sin politik. Genom erövringen 
av Finland hade tsaren skaffat sig ett slags försöksfält där det svenska för-
valtningssystemet var i funktion och kunde studeras på nära håll. Detta var 
möjligt p.g.a. Rysslands ställning som konglomeratstat där olika besitt-
ningar efter hand och på egna villkor förenades med det ryska imperiet för 
längre eller kortare tid. Samtidigt avtog risken för allvarligare resningar 
mot uppgången i det ryska riket. Även andra pragmatiska skäl talade för att 
bibehålla förvaltningen oförändrad vid de tre ockupationerna. Varför ändra 
ett fungerande system? Också härvidlag inverkade konglomeratstatens 
logik att låta nyerövrade områden styras enligt gamla regler. 
 Kriget pågick och Finland var ockuperat, vilket i och för sig innebar att 
en normal interaktion redan från början var satt ur spel. Ockupationsmak-
ten strävade dock, nu liksom senare, efter att i eget intresse uppnå en ökad 
legitimitet och tidsfaktorn spelade ryssarna i händer. Legitimitet kräver tid 
och det var därför av betydelse att ockupationen de facto pågick under 
flera år. Genom övergången från militärt till civilt styre förde den utveck-
lingen i riktning mot mera ordnade förhållanden, vilket gjorde det lättare 
för befolkningen att finna sig i situationen. Vissa av landets fåtaliga folk-
ledare, t.ex. far och son Jacob Falander, skapade med tiden tämligen väl-
fungerande relationer till ockupanterna även om den senares nedtecknade 
minnen visar att det kan ha varit mera fråga om munnarnas bekännelser än 
äkta känslor. 
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 Genom de framtvingade trohetseder till tsaren som avlades på olika håll 
i Finland, men unikt nog i jämförelse med andra ockupationer inte överallt, 
ansåg ockupationsmakten att befolkningen hade gett sin sanktion till regim-
skiftet. I motsats till vad fallet var under de två senare ockupationerna var 
edgången under stora ofreden inte landsomfattande. Trots det hade kon-
traktstanken genom den bekräftats och de nya ”ryska undersåtarna” under-
kastat sig överheten som i och med detta uppfattade sin styrelse som legiti-
merad. Ockupationsmakten fick också stöd för sin uppfattning genom de 
dåtida folkrättsliga tankarna gällande en occupatio bellica-situation. Genom 
att under stora ofreden, liksom vid de två senare ockupationerna, i vissa 
frågor falla undan för invånarnas krav erkände därtill den ryska styrelsen 
indirekt befolkningens rätt att för egen del bedöma regimens legitimitet.   
 Vid intagandet av områden som därefter besattes utövades under tidig-
modern tid ett mer eller mindre okontrollerat våld. Plundringar, mordbrän-
der och våldtäkter utgjorde vanliga inslag i krigföringen. Men varför an-
vändes då repression under ockupationerna även efter det att militärerna 
fått träda tillbaka? Av avgörande betydelse har visat sig vara frågan om 
ockupanterna hade för avsikt att behålla erövringen. Där låg det inte i eröv-
rarnas intresse, som redan Grotius (1625, 1704) konstaterat, att gå sköv-
lande fram. Motstånd mot ockupationsmakten slogs hänsynslöst ned. Om-
vänt kan sägas att då motståndet uteblev gick trupperna mindre häftigt till 
väga såsom fallet var i lilla ofredens Finland. Befolkningens tro på att Sve-
rige skulle återfå sin östra riksdel vacklade (så hade redan sporadiskt skett 
under stora ofreden) och finnarna vinnlade sig tidvis om att skapa fredliga 
relationer till ryssarna. Under de senare ockupationerna i Finland fanns 
från rysk sida på högsta kejserliga nivå en noterbar strävan efter legitima 
handlingsmönster. Både kejsarinnan Elisabeth och senare kejsar Alexander 
I såg ett egenvärde i att lugnet bevarades vid imperiets västgräns. En be-
gränsande repressionsfaktor var också det tillstånd som oftast rådde i de 
ockuperade områdena. Missväxt, svält och sjukdomar hade ofta redan hårt 
prövat det land som måste utstå krigets fasor. Och där litet fanns kunde 
inte mycket utmätas.  
 Då det gällde förstörelsen av egendom under stora ofreden, som huvud-
sakligast utförts under den militära styrelsens tid av den ryska soldatesken, 
bar under civilförvaltningsskedet bestraffningar och införd kontroll frukt. 
Så upphörde t.ex. vandaliseringen av kyrkor och nedmonteringen och bort-
förandet av bostadshus under ockupationens slutskede. Att befolkningen 
inte med blida ögon såg återanvändningen av byggnadsmaterialet för ryska 
behov visar den pejorativa benämningen ”ryssehus”. Leveranserna av ma-
terial till uppbyggandet av S:t Petersburg var för övrigt något som skilde 
denna ockupation från de andra undersökta. Härvidlag spelade tidpunkten 
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för erövringen en stor roll. Motsvarigheter till detta fanns inte under lilla 
ofreden eller finska kriget.   
 Tvångsbortförandet av arbetskraft och blivande krigsfolk från Finland 
synes ha uppfattats av ryssarna själva som en regelrätt förlängning av indel-
ningsverket och ett i krigstid normalt utnyttjande av landsdelens resurser. 
En erövrares uttag av resurser godtogs av Grotius, men inte t.ex. försäljning 
av krigsfångar till slavar. Det sistnämnda stod i strid med den allmänt rå-
dande rättsuppfattningen inom kristenheten. De uttryck av maktpolitik som 
uttagen av arbetare och av soldater utgjorde ledde till flykt, dvs. passiv ob-
struktion. I några få fall uppkom rentav enskilt öppet motstånd även om det 
inte under stora ofreden gav upphov till en organiserad resning. Som indi-
rekt uttryck för en acceptans utgjorde det uteblivna upproret och den upp-
rätthållna samhällsdisciplinen vissa indikationer. Att en folkresning inte 
skedde i Finland under stora ofreden trots att sådana uppstod under liknande 
förhållanden med sträng beskattning, uttag av arbetsfolk och rekryter under 
andra ockupationer gör perioden verkligt unik (jfr med Danmark, Bajern 
och planerna på resning i Finland under lilla ofreden).  
 Här kan man också påpeka frånvaron av ett par faktorer som kunnat 
stärka befolkningens motståndsvilja i Finland under stora ofreden, nämligen 
ett adligt ledarskap och en uppbackning från förmögna borgare. Resultatet 
av erövringstidens flykt gjorde sig märkbar även i detta avseende. Det 
missnöje som under stora ofreden tog sig uttryck i våldshandlingar riktade 
sig ofta mot ockupationsmaktens militära gren. Trots militär strävan efter 
förbättrad disciplin (reglemente, överförande av trupperna till egna loge-
menten, bestraffningar) utgjorde den ryska armén fortsättningsvis ett främ-
mande element i landet. 
 Att samhällslugnet i stort sett bibehölls kan för övrigt också tyda på en 
viss acceptans från befolkningens sida som byggde på rationellt egenintres-
se och inte enbart på fruktan för bestraffning. Den repression som förekom 
var trots allt ingen nyhet jämfört med tiden strax före ockupationen även 
om proportionen och formerna för den var annorlunda under stora ofreden. 
Det skall dock påpekas att, som tidigare konstaterats, Weber aldrig t.ex. 
godkände tanken på lydnaden som obetingat uttryck för acceptans. 
 För undersåten fanns möjligheter att ge sin vilja till känna. I åtlydnaden 
under den främmande ockupationen doldes dock samtidigt ett stort mått av 
egenintresse. Lydnaden av de ryska påbuden kan ses som en medveten 
strategi från befolkningens sida för att uppnå en acceptabel levnadsform. 
Det fredstida samhällsfördraget hade innehållit erbjudandet om beskydd 
mot ersättning i form av skatter och utskrivningar. Ockupationstidens er-
bjudande bestod likaså av samexistens där beskydd och rättssäkerhet gavs i 
utbyte mot skatter och tunga pålagor. Ockupanten strävade på så sätt efter 
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att kunna uppträda som en ”god överhet”. Vad som nästan helt saknades i 
den nya situationen var emellertid den kontinuerliga omförhandlingen 
inom den politiska kulturen. Sådana institutioner som i Sverige gynnade 
dialogen med allmogen, sockenstämmor, kommissioner och riksdagar, 
fungerade inte under ockupationen. Förhandlingarna mellan lokalsamhället 
och ockupanterna försvårades därigenom.  
 Graden av legitimitet kan lika litet som repressionen avläsas på en ska-
la. Maria Cavallin (2003) framförde för sin egen forskning fyra drag som 
hon ansåg att legitimerar en traditionell förvaltning. Dessa var a) en 
(kungl.) fullmakt för ämbetet, b) en patriarkal syn på uppdraget, c) ett per-
sonligt förtroende mellan tjänstemän och överhet samt d) de centrala be-
greppen heder, dygd och värdighet förknippade med ämbetet och dess 
innehavare. Låt mig nu gå över från riksstyrelseplanet till guvernements-
ledningens nivå. Tillämpat på generalguvernementet i västra Finland under 
stora ofreden ger Cavallins system ett rätt positivt utslag om man beaktar 
den politiska situationen och den därav följande ofrånkomliga nedtrapp-
ningen av den nivå på vilken beslutsprocessen skedde. I min tolkning var 
situationen i fråga om Åbo generalguvernement följande. Tydliga tecken 
finns på att generalguvernören eftersträvade en landsfaderlig styrelse på så 
att säga lägre nivå. Tsaren var Rysslands självhärskare, men Douglas, den 
svenske renegaten, besatt en både materiell och mental lokalkännedom. 
Personligen försökte Douglas sona sitt avhopp och lösa dilemmat med att 
representera en usurpator genom att patriarkaliskt ”ta hand om” Finland på 
samma sätt som han tog hand om släktens egendomar i landet. Samtidigt 
utnyttjade han dem både för det ryska rikets och sina egna intressen. För 
Douglas blev det tillika fråga om en balansakt eftersom det gällde att inte 
överträda befogenheterna. Det tillitsfulla förhållandet Cavallin syftar på 
mellan ämbetets mottagare och givare – under stora ofreden de lokala 
tjänstemännen och tsaren (eller i hans ställe generalguvernören och dennes 
förman generalamiralen) – förekom sällan, men stort bättre var det inte 
heller enligt Lennersand (1999) inom det svenska riket. När det slutligen 
gällde ämbetsmännens moraliska standard under stora ofreden var brister-
na uppenbara.     
 Emedan den ryska förvaltningen i likhet med hela ockupationen var 
påförd befolkningen med våld och alltså resultat av repressiva åtgärder, 
måste Douglas fokusera på element som betonade de med invånarna ge-
mensamma värderingarna, t.ex. den svenska traditionen och via präster-
skapet den lutherska tron. Här är skillnaden mellan Douglas egen och det 
militära styrets tid i Finland markant. Militärstyrelsens period kom genom 
sin utbredda repression att tjäna som den mörka bakgrund mot vilken civil-
förvaltningsskedet tedde sig ljusare. Sin duglighet kunde Douglas inför 
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befolkningen bevisa endast genom att garantera att samhällslugnet och 
undersåtarnas materiella säkerhet bevarades – det senare en uppgift som 
dock mången gång översteg hans förmåga. 
 Jag skall i det följande ge ett kort sammandrag av de repressiva och de 
legitimitetsbefrämjande åtgärder som förekom i Åbo generalguvernement 
och som i de tidigare kapitlen närmare diskuterats. Repressionen kom tid-
vis till synes vid den resursexploatering som förekom vid skatteindrivning, 
uttagen av arbetsfolk och rekryter samt vid övergången till perioden då 
man bortförde vanliga invånare till både Ryssland och Baltikum. De lokala 
tjänstemännen gjorde sig då ibland skyldiga till maktmissbruk både på 
grund av vad jag kallat moralisk inversion och det prebentala avlöningssy-
stem som de var underkastade och som medförde att de måste lägga undan 
skattemedel för eget behov. Då personer som utvalts till arbetstjänst flydde 
och då folk hade samröre med partigängare var straffen tydligt repressiva. 
 Repression kan också utövas som hot. Detta förmedlades via universa-
ler och proklamationer. Också tjänstemän blev repressivt hotade av sina 
överordnade. Vidare kan denna politik utövas genom sträng övervakning 
så som var fallet vid den militära inblandningen i kyrkliga och juridiska 
förhållanden. Med viss rätt kan också kosackers och dentjikars enskilda 
övergrepp betraktas som repressiva, speciellt om de förblev obestraffade 
och alltså tolererades av överheten.  
 Av de legitimitetsstärkande åtgärderna kan en del härledas ur tsar Pe-
ters intresse för den svenska förvaltningen. Bibehållandet av kontinuiteten 
inom administrationen hör till dem. Man kan också samtidigt notera det 
rationella i detta handlingssätt. Svenska lagar och regelverk följdes, admi-
nistrationens hierarkiska uppbyggnad fortbestod, en svensk karolin utsågs 
till generalguvernör, tjänstemän med erfarenhet av svensk styrelse söktes 
(baltiska lagmän, inhemska lokala tjänstemän), förvaltningsspråket bibe-
hölls oförändrat, en viss utbildning av tjänsteinnehavare erbjöds t.ex. ge-
nom examinationer av präster och möjliggörande av studier i Sverige 
(Uppsala).     
 Det gällde alltså en allmän normalisering av förhållandena på alla sam-
hällsområden. Till den hörde den tidigare nämnda bastryggheten, dvs. 
motsatsen till anarki, och som levererades i utbyte mot trohetseder och 
resursuttag. Vidare gavs förståelig information genom pålysningar på folk-
språket i kyrkorna. Inom rättsväsendet tilltog efter hand civilmål och var-
dagliga förrättningsärenden vid domstolarna. Man kan också anse att det 
faktum att Douglas arresterades och dömdes för dråpet på Jepifanov bidrog 
till att klargöra skillnaden mellan godtyckligt och legitimt våld. 
 Vissa faktorer kan betecknas som nedlugnande åtgärder. Till dem hörde 
vanligen proklamationerna och kyrkans modererande inflytande. Ett teck-
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en på detta var att redan under flykten hade en präst per församling stannat 
i sin församling. Också generalguvernörens framställningar om lindring av 
befolkningens beträngda situation verkade positivt i den mån de nådde 
allmänheten. Även lagmannen Stackelbergs åtgärder i Österbotten verkade 
i samma riktning. Denna lagman köpte i södra Finland upp spannmål för 
sina distriktsinvånares skatter och han gjorde också rätt lyckade försök att 
införa en lagmansrätt i sitt distrikt. 
 I fråga om invånarnas medbestämmanderätt kan man erinra om att bi-
sittare och nämndemän användes på tingen, och inte heller var det utan 
betydelse att invånares brott mot den ryska överheten fick handläggas av 
inhemska rätter. Folket fick också inlämna suppliker, juridiska besvär och 
s.k. vad. Mantalsrevidering gjordes och vid den fick bönderna själva uppge 
sin ekonomiska situation. I Vasa höll lagman Tiesenhausen år 1717 ett 
landskapsmöte vid vilket inbyggarnas representanter hade en viss möjlig-
het till påverkan. För prästerna innebar avskaffandet av prästskatten på 
deras begäran och deras seger i tvisten med generalguvernören tecken på 
att rättvisa kunde uppnås.  
 Slutligen fanns också flera former av rysk självkontroll. Som exempel 
kan nämnas att en domstol som kallades ”krigsförhöret” upprättades för att 
utdöma straff för militärens övergrepp mot civila. I S:t Petersburg krävde 
rikskammarkollegiet noggrann kontroll av civilförvaltningen, vilket bidrog 
till minskat godtycke och till att klarare regler infördes. Douglas patriarka-
liska grepp om byråkratin gjorde att legitimerande ingripanden blev effek-
tivare, tjänstemannafusk beivrades och att t.o.m. de ryska köpmännen un-
derkastades kontroll.       
 Att de åtgärder av den ryska förvaltningen i Finland som ovan nämns 
hade en fragmentariskt (avsnitt 1.4) legitimitetsskapande strävan och effekt 
står enligt min mening klart. Med detta avser jag att legitimeringen bestod 
av delar som småningom byggdes upp bit för bit. För att trygga upprätthål-
landet av denna sköra legitimitet använde sig den ryska riksstyrelsen lik-
som förvaltningsledningen i Finland av en dubbel preventiv mekanism. 
Sanktionsförfarandena gick vanligen i sådana sammanhang ut på avsätt-
ning av odugliga tjänstemän och konfiskering av deras egendom. Stödet 
för legitimiteten bestod av många olika åtgärder. Man kan därför sluta sig 
till att det från rysk sida existerade en intention att uppnå någon form av 
legitimitet om också dessa försök ännu under stora ofreden uppenbarligen 
gav endast svaga resultat. Redan under lilla ofreden nådde man betydligt 
längre. Man kan påstå att båda dessa ockupationer i vissa avseenden när-
made sig det tillstånd som rådde under occupatio pacifica i Sachsen 1706 – 
1707. Befolkningen hade inte resignerat utan den hade bevarat en del av 
sin initiativkraft, vilket var förutsättningen för en dialog. 
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 Antingen man följer Max Webers tanke att legitimiteten visar sig i vad 
som kan rapporteras om befolkningens uppfattning eller godtar David 
Beethams mera restriktiva hållning som innebär att samtycket bör vara 
tydligt artikulerat (avsnitt 1.2b), finner man exempel på ockupations-
stödande uttalanden vid alla tre ryska ockupationer i Finland. Efter stora 
ofreden betonades t.ex. tjänstemännens goda föresatser i allmänhet och 
lagman Stackelbergs i synnerhet. Under lilla ofreden gavs positiva utlåtan-
den om det ryska militärbefälets förmåga att upprätthålla disciplinen. Un-
der finska krigets ockupation gavs slutligen många exempel på värderande 
uttalanden från de högre ståndens sida. Det skall emellertid konstateras att 
man under en occupatio bellica knappast kan förvänta sig en uppbackning i 
stil med vad som skedde i Sachsen under occupatio pacifica, där den in-
hemska förvaltningen (som inte stod i ockupationens tjänst) uppmanade 
invånarna att gå svenskarnas önskemål till mötes.   
 Genom att tillämpa ett komparativt grepp kan man, som vid flera tillfäl-
len konstaterats, få tydliga mönster att framträda (kapitel 7). Där ockupa-
tioner följde på varandra och kontrahenterna var desamma (Sveriges ocku-
pation av Danmark 1657 – 1658, 1658 – 1660 och Rysslands ockupation 
av Finland 1714 – 1721, 1742 – 1743, 1808) kunde tecken på en utveck-
ling märkas. De system som utprövats inom förvaltning och beskattning 
under det första skedet stod färdiga att användas vid de senare ockupatio-
nerna och då i en humanare och legitimare form. Både ockupanterna och 
invånarna i de erövrade områdena hade tagit lärdom av sina erfarenheter 
och inom den politiska kulturen stod man inte längre främmande för var-
andra.      
 Förhållandena under den ryska civilförvaltningens tid 1717 – 1721 i 
Finland karakteriserades av fyra framträdande drag. Ett var att den civila 
och inte den militära makten dominerade över befolkningens vardagsliv. 
Ett annat var att byråkratin fungerade. Vidare tillämpades den nyss nämn-
da, dubbla preventiva mekanismen med stöd för legitimitet och bestraff-
ning vid tjänstemäns överträdelser. Slutligen rådde det ett tämligen stabilt 
samhälleligt lugn som utgick från en något avskalad interaktion mellan 
överhet och undersåtar. Stora ofredens civilförvaltningsskede gav därför 
prov på ett ryskt balanserande mellan legitimering och repression. Propor-
tionerna inom maktutövningen är för forskaren svårfångade, men både 
repression och legitimering var närvarande. Det fanns till en början mycket 
liten legitimitet, men över tid ändrades läget. Civilförvaltningen medförde 
en ökad legitimering och växande legitimitet. Att repression och legitime-
ring förekom samtidigt under olika ockupationer kan kallas ockupationens 
fungerande paradox.  
 



 

 231

* 
 
Som jag tidigare framhållit förefaller en problematisering av legitimitets-
tänkandet under ockupationer att vara rätt ovanlig bland forskare. Detta 
kan verka förvånande eftersom det ändå existerar en variation från mycket 
begränsade ockupationer (t.ex. den holländska av Lille under spanska tron-
följdskriget 1708 – 1713) till tidsmässigt mera omfattande sådana (t.ex. 
ockupationerna i Mellanöstern). Det är till följd därav rätt angeläget att 
bedriva forskning kring detta. 
 Ett annat förslag till en intressant studie är en motsvarighet till förelig-
gande undersökning gällande lilla ofreden. Jag har visserligen redan i det 
komparativa kapitlet kommit in på uppgiften, men den skulle förtjäna en 
egen avhandling. Uppslag till framtida undersökningar inom ramen för 
occupatio bellica-forskningen saknas med andra ord inte. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Trohetsed till kejsarinnan Elisabeth 
 
Jag underskrefven låfvar och svär vid Gud then allsmächtige och hans 
heligan Evangelium, at jag vill och är skyldig, at vara den aller durchla-
uchtigste, Stormächtigste Stora frus och Keijsarinnas Elisabeth Petrowna, 
Sielfhärskarinnas öfver hela Ryssland etc. etc. etc., och hennes keijserl. 
majestäts höga rättmätiga successorer, hvilka, på hennes keijserl. Maij:tts 
Souveraine macht till Thronens besittjande kallat och förordnat blifver, 
trogen, lydig och hörsam Tienare och undersåte, samt intet hafver med 
hennes Keijserl. Maij:tts fiender någon gemenskap eller Correspondance, 
hvarken müntel. eller skrifteligen, jämväl the till hennes Keijserl. Maj:tts 
oinskränkta välde tillhöriga Rätter och förmåner, som redan äro och fram-
deles faststälte varda, efter yttersta vett och förmåga vid macht hålla och 
beskydda och vid förefallande tillfälle intet skona mitt lif, utom thet jag 
äfven, hvad som till hennes Keijserl. Maij:tts trogen tjenst och ricksens 
nytta länder, på alt möjeligit sätt skall sökia at befordra; Skolandes jag, när 
jag blifver underrättat om orättmätiga stämplingar till hennes Keijserl. 
Maij:tts höga intresse och rijksens skada, intet allenast tijdigt thet uppenba-
ra, utan och efter mitt yttersta förstånd och förmåga afvärja och eij tillåta. 
Jag skall eij heller uppenbara hvad mig blifver ombetrodt, till then, som 
intet thärom bör vara underrättat och min tienst fordrar, at hemligit hålla, 
utan mig efter hennes Keijserl.Maj:tts utgifna och framdehle uthgifvande 
förordningar och Sveriges lag, såvijda den intet hennes Keijserl. Maij:tts 
höga interesse emot är, i alla dehlar rätta, som mitt Samvete thet bäst kräf-
ver, hvarken för muter eller gåfver, skyldskap, vänskap, eller afvund, skall 
sökia någon  orätt befrämja, utan mig förhålla, som en redelig och trogen 
hennes Keijserl. Maij:tts Tienare och undersåte, i alla dehlar ägnar och bör, 
och jag för gud och hans stränga dom kan ansvarig vara. Så sant mig gud 
hjelpe till lif och Sjähl! Helsingfors Stapel Stadhen d. 4:te Martij 1743. 
(Lindeqvist 1889 Liite XIII)     
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Bilaga 2  
 
 
 
 
 
Tro- och huldhetsed till Alexander I 
 
Jag underteknad lofvar och svär vid Gud alsmäktig, och dess Heliga 
Ewangelium, att jag vill och skall Hans KEJSERLIGA MAJESTÄTS Sto-
ra Försten, KEJSAR ALEXANDER  Paulovitsch, Sjelfregerande öfver 
alla Ryssar, och Hans KEJSERLIGA MAJESTÄTS Thronföljare, trogit 
och utan Svek tjena; Hans MAJESTÄTS allernådigaste förordnande åtly-
da, och ej dervid skona mit Lif till sista blods droppan; alla Lagar, förord-
ningar och påbud med skyldig lydnad efterlefva, och efter yttersta förstånd 
och krafter och möjelighet skydda och försvara. Det af Hans KEJSERLI-
GA MAJESTÄTS uti mit Fädernes Land återstälte lugnet, skall jag efter 
all min förmåga bibehålla, och ej vara uti förbindelse med dem, som hafva 
stämplingar emot Fäderneslandet, hvarken directe eller indirecte, hemligen 
eller uppenbarligen, ej allenast igenom öfvertalande, eller annorlunda med 
afsikt, påfund och utförande, så snart jag blifver underrättad om Hans MA-
JESTÄTS fördelars eller det allmännas skadande, så skall jag det ej all-
enast uti rättan tid upptäcka, utan ock på allt sätt afvärja och förhindra; 
Och således handla som det ägnar och anstår, en Hans MAJESTÄTS trog-
ne undersåte och fredlige medborgare, och att jag det för Gud på Yttersta 
Domen kan försvara, så sant mig Gud hjelpe till Lif och Själ! 
 
(FRA, Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)      
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    Bilaga 3 
 
 
      Tabell 9:   Civilförvaltningens tjänstemän inom Åbo general-      
                  guvernement (databas) 
 

Person Uppgift (titel eller 
område) 

Bakgrund Tjänst- 
göring 
(tid) 

Källa

a. kanslipersonal  
Alfthan, 
Abraham  

Lagmansskrivare F.1691. Stud. 
(1708), avsatt 
1720, uppsyn. 
man (1724), 
munsterskrivare 
(1728-38) far 
khde 

1718-
20 

16: 
170, 
229 
/2:32 

Brehm, 
Georg 
Rudolph 

Sekreterare på tys-
ka vid guverne-
mentskansliet 

F.d. svensk äm-
betsman 

1717-
21 

23:485 

Burg-
man, 
Torsten 

Lagmansbokhållare 
i Tavastehus-Borgå 
distrikt 

F.1693, härads-
sekr. 1722-26, far 
rådman 

1719-
21 

23: 
485, 
593f/ 
33:192 

Curling, 
Erik 

Guvernements-
kassör 

D.1726, f.d. aka-
demifogde, svär-
far akad. Själv 
ev. först  
fogde i Sääksmä-
ki övre härad, 
svåger lm  

1717-
21 

23: 
485, 
578, 
692/ 
33:211 

Dahl-
ström, 
Josef 

Guvernements-
skrivare 

  3:558 

Douglas, 
Gustav 
Otto 

Generalguvernör, 
förvaltningschef 

F.1687, tidigare 
livdrabant hos 
Karl XII 

1717-
21 

23: 
477ff 

Forell Lagmansskrivare i 
Björneborgs di-
strikt 

  7:46 

Gibson Lagmanstranslator i Löjtnant 1717- 19:128 
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(Gipson) Tavastehus-Borgå 
distrikt 

18 

Gåttman, 
Erik 

Lagmansskrivare i 
Tavastehus-Borgå 
distrikt 

En person med 
samma namn 
fungerade som 
rådman i Borgå 

 5b:930 

Heller, 
Hind. 

Sekreterare vid 
generalguverne-
mentskansliet, 
kammarkollegie-
tjänsteman 

 -1718 
 
 
1718- 

23:485 
 
 

Hinder-
son 

Sekr. vid guverne-
mentskansliet 

Möjl. avses Gab-
riel Henriksson 
Peldan  

 3:558/
4:332-
334, 
339; 
5b:911 

Kostfelt,  
Fredrik 

Guvernement-
stranslator, tull-
övervakare 

Avgick av ålders-
skäl 

1718-
20 

23: 
485, 
578 

Laurent, 
Ernst 

Guvernements-
kanslist 

 1718-
21 

19:127 

Letha-
lensis, 
Johan 

Guvernement-
stransla-
tor,”postinspektör” 

Av namnet att 
döma från Letala, 
ev. av släkten 
Deutsch 

 23: 
485, 
539 

Lund-
man,  
Johan 

Lagmansskrivare i 
Björneborg 

 1717-
18 

5b:923 

Lyde-
gren,  
Lorentz 

Lagmansskrivare i 
Björneborg 

 1719- 5b:922 

Löfving, 
Axel 

Guvernements-
bokhållare 

F.d. svensk hä-
radsskrivare 

1719-
21 

23: 
485, 
692 

Mentz, 
Johan 
Fredrik 

Guvernement-
stranslator 

 1720-
21 

5b: 
913ff 

Peldan, 
Gabriel 
Henriks-
son 

Guvernementssek-
retare, tidvis lag-
manssekr. i Vasa o. 
Åbo  

F.1690 Ilmola. 
Stud. o. f.d. mot-
ståndsman, av 
prästsläkt 

1718-
21 

16: 
144/ 
23: 
400, 
485/ 
15 
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Peldan, 
Isak 
Henriks-
son 

Lagmanssekretera-
re i Vasa, bisittare 
vid Stackelbergs 
lagmansting 

Bror till föregå-
ende 

 
1721 

16: 
230ff 

Protopo-
pov, 
Daniela 

Guvernements-
sekreterare 

  4:201, 
205 

Schmidt, 
Johan 

Guvernementsbok-
hållare, 
kollegietjänsteman 

F.d. svensk äm-
betsman 

1717-
19 
1719- 

23: 
475, 
479, 
485/ 
4:331f
f 

Schrey, 
Johan 

Lagmansskrivare i 
Nylands distrikt 

F.1697, efter st 
ofr kronofogde, 
far kronofogde  

1719- 5b: 
927/ 
33: 
384 

Spora, 
Hans 

Lagmansskrivare i 
Björneborg 

  5b: 
924 

Vhaël, 
Barthold 

Lagmansskrivare i 
Vasa 

Senare förman 
för ÖB:s präster-
skap 

 9:170 

Wilch-
man, 
Axel 

Guvernements-
kanslist 

F.1696, f.d. 
svensk kronofog-
de, eft ofr krono-
fogde, far krono-
fogde 

 23: 
485 

b. lagmän 
Brummer,  
Martin 

Lagm. i Helsing-
fors-Björneborgs 
distrikt 

F.d. major vid 
Nylands inf.reg., 
balt. Avsatt 1719  

1717-
19 

23: 
482, 
515 

v.Essen,  
Georg  
Fromholt 

Lagm. i Björne-
borgs distrikt 

Livländare 1719-
21 

23: 
483 

Lillienfeld, 
Karl  
Gustav 

Lagm. i Helsing-
fors distrikt (tid-
vis vikarie för 
gen.guv.) 

F.d. kapten i 
Liewens liv-
ländska infanteri 

1719-
21 

23: 
483 

Schmidt-
felt, 
Kristian  
Joakim 

Lagm. i Vasa 
distrikt 

F.1672. F.d. ma-
jor vid Åbo ka-
valleri, från Fin-
land, bisk Geze-
lius d.y.:s svärson 

1718-
20  

23: 
483  
m fl 
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Stackel-
berg, 
Wolmar 
Adolf 

Lagm. i Vasa 
distrikt 

F.1680, f.d. fän-
rik vid v.Stackel-
bergs livl. inf. 
bataljon, lantmar-
skalk på Ösel 
(1716), livländare 

1720-
21 

23: 
484, 
597 

v.Tiesen-
hausen 
Berend 
Johan 

Lagman i Tavas-
tehus-Borgå di-
strikt 

F.d. kapten i De 
la Gardies 
livl.inf., balt 

1717-
21 

23: 
483  
m fl 

v.Tiesen-
hausen, 
Otto Johan 

Lagman i Vasa 
distrikt 

Lantråd, balt 1717-
18 

23: 
483 

c. fogdar och andra uppbördsmän (ej länsmän, se g) 
Andersson, 
Jakob 

Pöytis, S:t Mår-
tens,  
Korpo, Nagu, 
Pargas 

 1717-
19 
1720-
21 

20: 
306 

Backman,  
Samuel 

Laihela, Lillkyro, 
Vörå, (lm)  

F.1696. F.d.uppb. 
skr. (1693-) och 
lm i Vörå (1718-
20), far Vasahan-
delsman   

1718-
20 

20: 
308 

Bergstadi-
us, Elias 

Hauho, Längel-
mäki, Pälkäne, 
Sahalax 

F.d. kronofogde i 
nedre Sääksmäki 
härad 

1717-
18 

20: 
308 

Birling,  
Johan 

Kalajoki, Karle-
by, Kelviå, Loch-
teå, Vetil 

 1718-
21 

20: 
309 

Björklund,  
Gustaf 

Nousis, Virmo  1717-
19 

20: 
306 

Björklund, 
Zachris 

Borgå, Mörskom, 
Pernå 

 1718-
21 

20: 
308 

Boelius, 
Petrus 

Letala (präst)   20: 
306 

Bohm, 
Johan 

Loimijoki  1718-
19 

23: 
520 

Broman,  
Gustaf 

Kisko, Kiikala 
(lm) 

F.1690 i Sagu, far 
arrendator,  
II äktensk med 
kaplansd:r, svär-

1718-
21 
lm -57 

20: 
306/ 
33: 
188, 
296/ 
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son lm  15 

Båga,  
Carl 

Kangasala (lm) F.1678, far lm 1720-
21  

20: 
307/ 
33: 
193 

Båge,  
Henrik 

Harjavalta, Kumo 
(lm i Kumo) 

Son lm 1720-
21 

20: 
307/ 
33: 
194 

Caulin, 
Anders 

Asikkala, Heino-
la kapell, Kuh-
mola, Lampis 
med Koskis ka-
pell 

 1717-
18 

20: 
308 

Chytrén, 
Samuel 

Kangasala, Lem-
bois, Vesilax 

D.11.4.1720, 
svärson lm 

1717-
19 

20: 
307/ 
33: 
243 

Collin, 
Jonas  

Esbo, Helsinge, 
Kyrkslätt 

Forts. efter freden 1717-
21 

20: 
307/ 
30: 
380 

Curling, 
Erik 

Karkku Kronofogde i 
Sääksmäki 
(1725-26) 

1717 20: 
307/ 
33: 
211 

Dahl,  
Johan 

Keuru, Kuoreve-
si, Orivesi 

 1717-
18 

20: 
307/ 
13: 
540 

Fingerros, 
Eric 

Ruovesi (lm) 
Vemo 

 1718 
1720-
21 

20: 
306 

Florin,  
Thomas 
Eriksson 

Sahalax, Asikka-
la, Kuhmois 

 1719-
20 

20: 
308 

Flöger, 
Hans 

Bjärnå (lm)  1721 20: 
306/15 

Forsheim, 
Bengt 

Kronoby, Lappa-
järvi, Nykarleby, 
Pedersöre 

 1718 20:308 

Forste(i)n, 
Mathias 

Letala, Nykyrko, 
Nystad, Tövsala, 
Vemo 

Satt ting under 
ry.mil. styret. 
Avsattes under 
stora ofreden 

1717 20: 
306/ 
23: 
513, 
590 
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Gestrin Jämsä, Laukas, 
Sysmä 

 1721 20: 
308 

Godhe,  
Gustaf 

Birkala, Messu-
by, Punkalaidun, 
Tyrvis 

F.1694, far kam-
rer 

1717-
21 

20: 
307/ 
15 

Hacks(en), 
Carl 

Ikalis, Tavast-
kyro, (lm)  

 1717-
18 

20: 
307/ 
30: 
202, 
205 

Hafver-
berg, Erik 

Ingå, Karis, Ka-
rislojo, Kisko, 
Pojo, Tenala 

Forts. eft. freden. 
Far akademifog-
de 

1717-
21 

12: 
351/ 
20: 
307/ 
30:380 

Heicke, 
Isak 

Keuru, Kuoreve-
si, Orivesi, 
Ruovesi 

Stud. Innehavare 
av rusthåll 

1719-
21 

20:307 

Hellander, 
Thomas 

  1718 4:98 

Herkepae-
us, Johan 

Häradsskrivare 
och kontrollör. 
Stud. (präst) 

 
Kaplan i Tuulos 

1720 
1719 

4:422/
23:616 
 

Helsing,  
Jacob 

Somero, Tamme-
la, Urdiala 

Svärson lm 1717-
21 

20:308
/33: 
267 

Heucke, 
Isak 

Keuru, Kuoreve-
si, Orivesi 

F.d. jaktfogde fr. 
Lembois 

1719- 13:540 

Hyllén,  
Henrik 

Nousis, Virmo, 
Masku 

 1720-
21 

20:306 

Häggroth, 
Anders 

Kjulo, Säkylä 
Eura, (lm i Björ-
neborg) 

 1717-
20 
1719-
20 

4:300v
/20:30
7 
 

Ingelin,  
Jacob 

Rimito, Merima-
sku, Nådendal 
(lm) 

D.1718 1717-
18 

20:306
/4:179
v 

Ingman, 
Erik 

Lojo, Nummis, 
Pusula, Sjundeå, 
Vichtis 

F.1688 i Karis, 
far hemmansäga-
re, svärfar ka-
plan, själv krono-
fogde 
(1722-28) 

1717-
21 

20:307
/33: 
280f 
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Isaksson, 
Jakob 

Mäntsälä, Nurmi-
järvi, Sibbo, Tus-
by 

Far rusthållare 1717-
21 

33:282 

Jacobsson, 
Abraham 

Lundo, S:t Marie, 
Reso 

 1717-
21 
1719-
21 

4:217/
20:306 
 

Johansson, 
Johan 

Pyhämaa (lm) Ej skrivkunnig 1717-
18 

30:39/ 
15 

Johansson, 
Sigfrid (el 
Sigvard) 

Rimito, Meri-
masku, Nåden-
dal, (lm) 

Bonde 1718 4:178/ 
20:306 

Jubbus, 
Johan 

Lembois, Vesilax Senare um o. 
munsterskrivare 

1720-
21 

20:307
/15 

Keckonius, 
Erik 

Rautalampi, 
Saarijärvi, 
Viitasaari 

 1719-
21 

5a:986 

Kellander, 
Thomas 

Sastmola F.1698, far khde 
Thomas K. 

1717-
18 

20:307 

Killberg, 
Matts 

Sb i Åbo   3:561/ 
15 

Klöfve, 
Anders 

Euraåminne m. 
Luvia kapell (lm) 

 1717-
18 

4:218v
/20: 
307 

Korpaeus,  
Gabriel 

Insamlare av 
förnödenheter  
på Meltola gård 

 1719- 4: 
315v, 
319v 

Leisten, 
Johan 

Pargas, Pemar, 
Pikis, Sagu, för-
valtare på Melto-
la gård 

Ev. av prästsläk-
ten Leistenius 

1717-
19 
1717-
21 
1717-
19 

20:306 
 
 

Leps, Carl  
Gustaf 

Jämsä m. Korpil-
ax kap., Laukas 
m. Jyväskylä 
kap., Sysmä m. 
Hartola kap., 
Hauho, Längel-
mäki, Pälkäne, 
Sahalax  

F.d.fänrik vid 
Tavastlands 
inf.reg. Avsatt 
1719 från fogde-
befattningen. 

1717-
19 

13:540
/20: 
308 
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Lil(l)ius, 
Johan 

Pöytis, S:t Mår-
tens,  
Marimasku,  
Nådendal 

F.1692, far o. 
svärfar präster 

1720-
21 
1719-
21 

20:306
/33: 
304 

Lindberg, 
Elias 

Jämsä, Kaukas, 
Sysmä 

 1720 20:308 

Lumblin, 
Elias 

Lemo (lm)  1720-
21 

4:369, 
422/20
:306 

Lundanius Kiikala (präst)  1717 20:306 

Lundén,  
Mårten 

Letala, Nykyrko, 
Nystad, (lm)  

 1720-
21 

20:306 

Lydeman,  
Jacob 

Korpo, Nagu, 
Nummis, Rimito 

Far rådman, av 
hantverkarsläkt 
från Åbo, själv 
kronofogde 
(1724-36) 

1717-
19 

16:138
/20:30
6/33:3
16 

Lähteen-
korva,  
Johan  
Larsson 

Åbo   3:561 

Malmberg, 
Lars 

Halikko, Kimito, 
Uskela, Kimito 

Miste vid freds-
slutet fogde- o. 
lmuppg. men 
behöll socken-
skrivarsysslan, 
gift 2 ggr m. kap-
lansdöttrar  

1717-
21 

20:306
/30: 
373 

Mas(s)ali-
nus, Petrus 

Bjärnå (Präst),  
son lm 

1717-
20 

20:306
/33: 
325 

Melartopo-
eus,  
Gabriel 

Hattula, Janakka-
la m. Haus-järvi 
o. Rengo kap., 
Loppis 

(Präst), son lm 1717-
21 

20:308
/33: 
328 

Mondelin, 
Johan 

Nummis,  
Rimito 

F.1695 i Rimito, 
far hemmansäga-
re, svärfar kapten 

1720-
21 

20:306
/33: 
331 

Nohrman, 
Gustaf 

Kronoby, Lappa-
järvi, Nykarleby, 
Pedersöre 

(Lm i Nykarleby 
1720). 
D. 1735 

1719 20:308
/23: 
524/15
/31: 
378 
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Orenius Kisko (präst)  1717 20:306 

Oxe, Petter Kronoby, Lappa-
järvi,  
Nykarleby, Pe-
dersöre, 
Vörå, Padasjoki, 
(lm) 

F. 1683 1720-
21 
1721 
 
1717-
19 

20:309 

Plagman, 
Zacharias 

Hollola m. Kär-
kölä kap., Itis 
(lm) 

Far ev. bm, son 
lm 

 
1718-
47 

33:358 

Qverren Uppm på Meltola 
gård 

  4:268 

Rein,  
Johan 

Ilmola, Lappo, 
Storkyro, Närpes, 
Lappfjärd, (lm) 

F.1681,  
(f.d. lm i Ilmola) 

 
1718-
21 

16:233
/33: 
364 
 

Rimahl, 
Esaias 

Korsholm, Mal-
ax, 
Lappfjärd, När-
pes, 
Laihela,  
Lillkyro 

 1718-
20 
1721 
 
1720-
21 

1:159 

Rön(n)-
bäck,Johan 

Vittis (lm) F. 1697, far rust-
hållare 

-1719 23:520
/33: 
372 

Sahlberg, 
Abraham 

Fogde på Meltola 
gård 

F.1694, eft ofr lm 
i Virmo och 
Lemo 

 
1721-
24 

33:374 

Sahlberg, 
Anders 

Ikalis, Tavastky-
ro 

F.1693, far ad-
junkt 

1719-
26 

23: 
431, 
519, 
549/ 
33:374 

Selenius, 
Thomas 

Nykyrko, Nystad 
(präst) 

F.1693, svärfar 
kaplan 

1718-
19 

20:306 

Sifwo, 
Anders 

Sb i Åbo  1721 3:561 

Spora, 
Hans 

Kjulo, Säkylä, 
Eura 

 1717-
21 

5b:924 

Stackel-
borg,  
Anders 

Uppbördsman i 
Urdiala 

 1719 30:383 

Steen,  Björneborg, Son lm 1719- 33:396 
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Jeremias Ulfsby, Sastmola 
(lm) 

21 

Stickula, 
Henrik 

Åbo   3:561 

Strandman, 
Henrik 

Tövsala (präst)  1718-
21 

20:306 

Strandman, 
Johan 

Harjavalta, 
Kumo, Loimijo-
ki, Vittis 

F.d. uppbörds-
sekr., efterträdde 
som fogde släk-
tingen J. Callia 

1717-
19 

20:307
/23: 
520, 
550 

Ståhle, 
Christo-
pher 

Asikkala, Kuh-
mois, Lampis, 
Padasjoki 

  1719-
20 

20:308 

Stålberg, 
Johan 

Hollola, Itis, 
Nastola, Orimat-
tila (lm) 

 1720-
21 

4:212/ 
20:308 

Suthren, 
Johan 

Raumo (lm)  1717-
18 

4:359v
/20: 
307 

Tallqvist, 
Daniel 

Mouhijärvi, 
Karkku (lm) 

F.1665, lm i 
Karkku o. Mou-
hijärvi (1699-
1737) 

1717-
21 

20:307
/33: 
312, 
411 

Tolpo, 
Mathias 

Loimijoki (lm) F.1697 i Åbo, far 
hospital-
inspektör  

1720-
21 

20:307
/33: 
351, 
417 

Wallen, 
Johan 

Eura, Lappi  1717-
18 

4:253/
20:307 

Wallenius, 
Jeremias 

Eura, Lappi, 
Vemo, (präst) 

g.m.Maria Lo-
schöld (som m 
barnen i Sv. 
1714-21), far 
kaplan 

1719 2:1345
/20: 
306 

Warell, 
Olof 

Lemo, Masku, 
Reso 

Satt ting på rysk 
order, son lm 
Anders  

1717-
19 

16: 
124, 
126f/ 
20:306 

Weckman, 
Jürgen 

Rautalampi, Saa-
rijärvi, Viitasaari 

 1717-
18 

20:308 

Welonius, 
Johan 

Vik. uppb.man i 
Loimijoki 

  30:400 

Westman, Uppb.man i Ala-   16: 
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Henrik härmä (Vuos-
koskela) även 
stadsförman i 
Nykarleby (se 
ovan) 

133, 
140/ 
23:523 

Widbohm, 
Nils 

Euraåminne, 
Lappi, Pyhämaa, 
Raumo 

F.1694 i Birkala, 
häradsskr. (1722-
51), far lm 

1719-
21 
1718-
21 

20:307 

Wilchman, 
Samuel 

Borgå m. Askola 
o. Pukkila kap., 
Mörskom, Pernå 

F.d. sv härads-
skrivare 

1717-
20 

4:422/ 
20:308 

Woivalle-
nius,  
Gabriel 
Eliasson 

Ackas, Kalvola, 
Sääksmäki 

F.1695, f.d. sv 
kronofogde, far 
häradsskr. 

1717-
21 

20:308
/33: 
441 
 

Öberg, 
Gabriel 

Limingo, Siika-
joki, Uleå 

 1718-
21 

20:309 

d. tulltjänstemän 
Akander, 
Thomas 

Tullskrivare i 
Björneborg 

 1718-
19 

6:3 

Berg, Anders Besökare i Åbo  1719 4:243f 

Berger,  
Gustaf 

Tullskrivare i 
Raumo 

 1718-
20 

6:3 

Byström, 
Erik 

Postkommissa-
rie 

  23:539 

Caringius, 
Jacob 

Överbesökare i 
Åbo 

F.1694  6:3/15 

Curling, Erik Tullövervakare  1719-
21 

23: 
485, 
578, 
692 

Falandra, 
Maria 

Tullskrivare i 
Åbo 

 1720 5a: 
2012 

Fonsén,  
Henrik 

Tullskrivare i 
Åbo 

  4:243f/
23:578 

Gydén, Jacob Besökare i Åbo  1720 5a: 
2012 

Hagert,  
Sigfrid 

Tullnär i Hel-
singfors 

  6:4 

Korpman, 
Henrik 

Tullskrivare i 
Åbo, 

D. i maj 1720 -1719 
 

6:513/ 
23:578 
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överbesökare i 
Helsingfors  

1719-
20 

Korsman, 
Lars 

Tullskrivare i 
Åbo 

  4:243f 

Kostfelt, 
Fredrik 

Tullövervakare   23: 
485, 
578 

Laurén,  
Michael 

Överbesökare   4:243f 

Metzell,  
Erik 

Överbesökare i 
Åbo 

 1718 4:243f 

Möller,  
Salomon 

Tullnär i Åbo Ev sv akademi-
fogde (i så fall 
sonen lm 1722-
62, en svärson 
kronofogde, en 
annan var Erik 
Curling) 

 6:3/33:
211, 
336 

Qvarnberg, 
Simon 

Besökare i Åbo  1719 4:243f 

Sidén,  
Jacob 

Besökare i Åbo  1719 4:243f 

Spi(j)k,  
Jakob 

Överbesökare i 
Åbo 

  6:3 

Ståhl,  
Henrik 

Besökare i Åbo  1718 4:243f 

Sundman, 
Johan 

Tullnär i Hel-
singfors 

  6:4 

Utter (eller 
Ytter),  
Henrik 

Besökare i Åbo F. 1695 1719 6:108 
/15 

Wessel,  
Gabriel 

Besökare i Åbo  1718 33:429 

Wessman, 
Peter 

Tullnär i Borgå Son lm 1745-86 1721 6:5 

e. borgmästare och stadsförmän 
Burkhardt, 
Erich 

Borgmästare i 
Vasa 

F.d. tysk dragon  16: 
194ff/ 
23:290 

Elfving,  
Henrik 

Borgmästare i 
Björneborg 

D.1720 -1720 16: 
171, 
193 
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Fridén, Erik Borgmästare i 
Raumo 

Student. Avsade 
sig borgmsysslan 

1713-
17 

30:201 

Hako, Isak 
Michelsson 

Stadsförman i 
Gamlakarleby  

F.1679  16:26,
133, 
140 

Kirilov,  
Vasilij 

”Rysk borg-
mästare” i Åbo 

Köpman och 
starost, eft ofr 
lutheran med 
namnet ”Frem-
ling” 

 4:190 

Krook,  
Zacharias 

Borgmästare i 
Raumo 

F.d. rådman 1718- 16:142
/30: 
201 

Lydeman, 
Simon 

Borgmästare i 
Åbo 

F.d. rådman och 
stadsfiskal 

 16:137
f,190,
224/ 
33:316 

Ponomarov,  
Ivan Sarinov 

”Rysk borg-
mästare” i Åbo 

  3:561 

Schröder, 
Mattias 

Borgmästare i 
Borgå 

F.d. rådman  16: 
139, 
190 

Tibiander, 
Mikael 

Borgmästare i 
Raumo 

F.d. skräddare 1717-
18 

4:121/
16:141 

Vallius,  
Daniel 
Henriksson 

Borgmästare i 
Nådendal 

F.d. rådman 1717-
21 

11:138 

Westman, 
Henrik 

Stadsförman i 
Nykarleby 

Ev. avsatt 1717  16: 
133, 
140/ 
23:523 

Winter, Jo-
hannes 

Borgmästare i 
Nystad 

F.d. skolmästare  16:141 

f. domare och rättstjänare 
Bauke, Matts Stadsfiskal i 

Gamlakarleby 
 1719 16:197 

Biur, Johan Ld i Borgå 
lagmansdöme  

Tidvis oförmögen 
sköta sin uppgift 

 16: 
161f 

Bosin, Gustaf 
Fredrik 

T.f. hh i Tavas-
tehus-Borgå 
distrikt 

Fungerade ev ej 
alls som domare 
utan magasins-
kommissarie i 
Tavastehus 

 16: 
162f/ 
23: 
591/ 
30: 
230f 
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Callia, Jacob Hh i Björne-
borgs lagmans-
döme 

F.d. kronofogde i 
övre 
Satakundas nedre 
härad (1697-
1723). Av fogde-
släkt. 

1718-
21 

16:158 
m fl 

Lietzen,  
Arvid 

Vicehh i Hel-
singfors lag-
mansdöme 

F.d. skeppare och 
köpman, son lm 
Johan  

1719-
21 

16:160 
m  fl/ 
30:96, 
203, 
209, 
383 

Mether,  
Anders 

Ld i Borgå 
lagmansdöme 

F.1667. Stud.  16: 
131ff  
m fl 

Ross, Jakob Hh i Vasa lag-
mansdöme 

F.1634. Mag. 1717-
20 

1:165/
16:134 

Schrader, 
Anders 

Stadsfiskal i 
Vasa 

  16: 
134, 
194f 

Warell, Olof Satt ting på 
rysk order 

  16: 
124, 
126f 

g. länsmän och skrivare 
Ahlgren, 
Johan 

Lm i Lappo Avsatt sommaren 
1721 

 30: 
191, 
205f, 
273, 
394, 
396 

Andersson, 
Jacob 

Lm i Tenala Avsk. på egen 
begäran. 

1717-
32 

30:198 

Arenius, Lars Lm i Padasjoki F.1682 Padasjoki, 
II äktensk. med 
khdedotter, far 
rusth., bror sam-
tidigt kaplan 

 33:156 

Aspelin (Ing-
man), Erik 

Lm i Tammela, 
Jokkis 

  20:307
/33: 
280f 

Axellz, Johan Uppbördsskri-
vare i Pojo 

Far rådman  22:78/
18:277 

Backman, 
Samuel 

Lm i Vörå F.1696 Vörå. 
Forts efter ofr på 
befolkn:s begä-

-1724 30:378
/15 
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ran, efter 1722 
brofogde, svärfar 
major.  

Björklund, 
Daniel 

Lm i Asikkala   30: 
205, 
207, 
376-
377 

Berg, Nils  Lm i Kyrkslätt   30: 
121, 
205, 
209, 
386, 
395 

Björn,  
Henrik 

Lm i Rimito o. 
Merimasku 

F.1681 Sysmä, 
eft ofr lm i Asik-
kala, I äktensk 
med kaplansd:r 

 30:399
/33: 
177 

Broman, 
Gustaf 

Lm i Kisko o. 
Kiikala 

F.1690 Sagu. II 
äktensk. m.  
kaplansd:r, far 
arrendator, son 
lm, svärson lm i 
Halikko (1760-
62). Eft ofr lm i 
Kisko och Kiika-
la  

 33: 
188, 
296 

Båga, Carl Lm i Kangasala F.1678, far o. son 
lm 

 20:307
/33: 
193 

Båge, Henrik Lm i Kumo Eft. st.ofr. 
uppb.man 

 33:194 

Bäck, Gustaf Lm i Lappo F.1699 Lappo 
D.1749. Khde 
1729-49  

 2:810/
30: 
396, 
478/15 

Cauto (Kaut-
to), Erik 

Lm i Viitasaari 
o. Saarijärvi 

F.1670 Saarijärvi. 
Ej skrivkunnig, 
far lm, son lm 
som efterträdde 
EC, svärson lm. 

1706-
32 

30:392
/33: 
35, 
205, 
290/ 
34a: 
121 

Deutsch, 
Henrik 

Lm i Letala  1709-
22 

21 
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Essevius, 
Martin 

Lm i Lappajär-
vi 

F.1693 Lappajär-
vi, far kaplan son 
senare lm i Pojo 

 30: 
205f, 
273, 
289/15 

Florin,  
Thomas 

Lm i Bjärnå   20:308 

Flöger, Hans Lm i Bjärnå   20: 
301/15 

Fontelius, 
Sven 

Lm i Tyrvis F.1660, student 1710-
22 

33:234 

Forsberg Lm  1709-
40 

4:72 

Forsmarck, 
Henrik 

Lm i Helsinge  -1722 4:369 

Frisberg, 
Petter 

Lm i Lembois Avsatt under st 
ofr 

1721-
34 

30: 
393f 

Grundman, 
Adam 

Uppbördsskri-
vare i Kyrkslätt 

  30:210 

Grönlund, 
Erik 

Uppbördsskri-
vare i Tavast-
kyro 

  30: 
202, 
205 

Gumberg, 
Erik 

Lm i Pojo   30:394 

Gyldén,  
Johan 

Lm i Somero Efter freden 
klockare 

 30:395 

Hacks, Carl Lm i Ikalis   30: 
202, 
205 

Hahl, Anders 
Sigdridsson 

Lm i Ka-
ris(lojo) 

Arrenderade 
Brödtorp herr-
gård i Lojo, far 
aka-demifogde 

 30: 
184, 
205, 
211f, 
217, 
359, 
374, 
430, 
434 

Hansson, 
Axel 

Lm i Tenala F.1691 Tenala, 
oförmögen upp-
göra räkenskaper. 
D. 1721 

 15/30:
198, 
233, 
389 

Hansson, 
Erik 

Lm i Nykarle-
by 

  30:389 

Hansson, Lm i Esbo Far bonde 1706- 30: 
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Jakob 25 287, 
401/ 
33: 
282, 
308 

Haqverin, 
Henrik 

Lm i Storkyro, 
lm i Hauho, 
Längelmäki, 
Pälkäne 

D.1729. Stud.  1:159/
15 

Hartzell, 
Johan 

Uppbördsskri-
vare i Lojo 

  30: 
256f 

Heikkilä, 
Johan 

Lm i Lillkyro Bonde -1723 1:158, 
159 

Hellström, 
Petter  

Lm i Karis  1714-
20 

8:386 

Hoeckert, 
Mårten 

Lm i Euraå-
minne 

Son o. sonson lm 
i E. 

 21 

Holst(ad)ius, 
Israel 

Lm i Laihela, 
Lappo 

F.1696, föreslogs 
vid fredsslutet till 
lm av inv. Svärfar 
adjunkt, svärson 
lm i Lappo. 

-1761 16:230
/30: 
389, 
394, 
396/ 
33: 
273, 
275 

Häggroth, 
Anders 

Lm i Björne-
borg 

  4:300v 

Hörman, 
Johan 

Lm i Lemo   30:394 

Höök, Lars Lm i Nousis  -1724 30: 
384f 

Ingelin,  
Jacob 

Lm i Rimito D.1718  4:178 

Isaksson, 
Jakob 

Lm i Sibbo F.1667 Sibbo. Far 
rusth. 

1703-
24 

33:282 

Jacobsson, 
Georg 

Lm i Halikko   12:347 

Johansson, 
Henrik 

Lm i S:t Mår-
tens 

 1718- 30:391 

Johansson, 
Johan 

Lm i Pyhämaa   30:391 

Johansson, 
Sigvard (el. 

Lm i Rimito Bonde  4:178/
20:306 
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Sigfrid) 
Jöransson, 
Henrik 

Lm i Pargas F.1698 Pargas, 
arrendator  

 15/30: 
390 

Jöransson, 
Jakob 

Lm i Pusula F.1682 Pusula  15 

Jöransson, 
Jöran 

Lm   4:243/
15 

K(i)ellman, 
Jonas 

Lm i Kimito F.1698  15 

K(i)öping, 
Daniel 

Lm i Malax F.1682 Malax 
D.1753, forts eft 
ofr. Far bonde  

 27:205
/30: 
343, 
355, 
400/ 
33:288 

Klöfve,  
Anders 

Lm i Eura, 
Lappi, Luvia,  
Raumo, Hin-
nerjoki 

  30: 
234, 
390 

Lellin, Carl Lm i S:t Marie, 
eft ofr därtill 
Masku o. Reso 

F.1687 1712-
24 

30: 
173, 
399/ 
33:301 
 

Lietzen,  
Johan 

Lm i Lojo F.1687, fogde på 
Gerknäs efter 
stora ofreden, far 
domare Arvid L. 

1720-
21 

30: 
205, 
209, 
394 

Lindegren, 
Henrik 

Lm i Pojo   30:394 

Lindegren, 
Olof 

Lm-vikarie i 
Pojo 

Vikarierade tidvis 
bror Henrik L. 

 18:276 

Lindman, 
Isak 

Lm i Pärmå Avrättad av ry. 
kort före deras 
avtåg  

- jan. 
1718 

17:15 

Lumblin, 
Elias 

Lm   4:306, 
422/ 
20:306 

Lundén, 
Mårten 

Lm i Eura, 
Lappi, Luvia, 
Raumo, Hin-
nerjoki 

  28: 
212, 
390, 
404 

Lydeman, Lm i Korpo   30:393 
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Ernest 
Malmberg, 
Lars 

Lm i Kimito Gift 2 ggr med 
kaplansdöttrar 

 20:306 

Martens, 
Israel 

Lm i Ingå Samtidig lm so-
nen Johan 

 20:306 

Martens, 
Johan(nes) 

Lm i Ingå Samtidig lm fa-
dern Israel 

 30: 
122, 
166 

Mickelsson, 
Abraham 

Lm i Nagu Far o. son lm, 
själv ersatt av 
menigheten 1721 
med analfabeten 
Isak Isaksson. 
Återinsatt av 
överheten. Sonen 
efterträdde 

1701-
31 

33:93, 
147, 
329 

Mårtensson, 
Hans 

Lm i Tenala F.1683 Letala, 
eftertr. Hansson, 
rusthållare, far 
hemmansägare 

 30:389 

Nestman, 
Johan 

Lm i Letala F.1683 Letala. 
Analfabet, eftertr. 
Essevius, far 
hemmansäg.,son 
lm, själv senare 
brofogde  

-1724 33:337 

Nilsson,  
Anders 

Lm i Lojo Följde eft ofr 
med ryssarna 

 34:369 

Näykki,  
Simon 

Lm Bonde  1:158 

Ollila,  
Johan  
Eriksson 

Lm i Kalajoki Eft ofr. dömd till 
livstidsfängerlse, 
men fri 1726  

 32:403 

Oxe, Per Lm i Jakobstad Senare annan lm 
med samma 
namn i J:stad 

 30: 
332, 
389/ 
33:350 

Pajeng,  
Otto Johan 

Lm i Saarioi-
nen 

Eft ofr skatte-
granskare o. se-
nare gårdsfogde 

 30: 
197, 
204ff,
394 

Palander, 
Axel  

Lm i Jämsä F.1690 Keuru, far 
kaplan, svärfar 

1717-
39 

33:352 
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Axelsson prost  
Palander, 
Petter 

Lm i Ruovesi   Tidigare skrivare. 
Bodde i Keuru 
varför socken-
skrivare Reko 
Henriksson i 
praktiken skötte 
lm-uppgifterna 

 34a: 
163 

Plagman, 
Zacharias 

Lm i Hollola Far ev. bm, son 
lm 

1710-
23 

33:358 

Polonius, 
Johan  

Uppbördsskri-
vare i Asikkala 

  30: 
200, 
377, 
384 

Rein, Johan Lm i Ilmola F.1681, forts efter 
ofr, far hem-
mansägare 

 30:16, 
332, 
391, 
396, 
400/32
:364 

Rimahl, Esa-
iais 

Lm i Korsholm   1:159/
30: 
332, 
393, 
400f 

Rundberg, 
Petter 

Lm i Nykarle-
by  

 -1722 30: 
389f, 
460/33
:370 

Ruuth,  
Henriksson 
Jakob 

Lm i Ruovesi Avsattes av rys-
sarna o. efter-
träddes av P. 
Palander 

 31: 
191; 
34a: 
163 

Rön(n)bäck, 
Johan 

Lm i Vittis F.1697 Vittis, far 
rusth., svärfar 
kaplan 

-1740 30: 
202, 
204, 
386/ 
33:372 

Sahlberg, 
Anders 

Lm i Tavast-
kyro                    

F.1694. Far ad-
junkt 

 23: 
431, 
519, 
549/30
:122, 
202, 
205f 
m fl 

Salmberg, Lm i Sagu   30: 



 

 287

Abraham 168, 
390 

Salovius, 
Nils 
Pålsson 

Lm i Nykarle-
by, Halikko 

Flydde 1723 till 
Reval 

 12:347
/30: 
390/20 

Samuelsson, 
Anders 

Lm i Pernå  1718 16:203 

Scheiden-
burg,  
Zacharias 

Lm i n. o. 
centr. ÖB:s 
kusttrakter 

  30:389 

Sevon,  
Matias 

Uppbördsskri-
vare i Orivesi 

  30: 
219, 
377, 
389 

Starkou Lm i Salotrak-
ten troligen 
Uskela 

  4:7 

Steen (Steni-
us), Jeremias  

Lm i Vesilax o. 
Lembois 

F.1664, stud., far 
munsterskr., svär-
son lm som var 
son till fogde. 
Annan svärson 
lm vars far ka-
plan, även tredje 
svärsonen lm 

-1728 33:396 

Stenman, 
Henrik 

Lm i Kyrkslätt    F.1682 Kyrkslätt, 
analfabet, far 
rusth. 

1717- 30: 
209, 
386f, 
405/33
: 398 

Stenman, 
Johan 

Lm i Kyrkslätt Bror till föreg,. 
far rusth. 

 30: 
198, 
200, 
205, 
209f, 
386, 
405 

Stigell, Erik  Lm i Vihtis   30: 
213, 
215, 
389f 

Ståhlberg, 
Josef  

Lm i Urdiala   16:158 

Stålberg, 
Johan 

Lm i Pargas   16:158 
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Sutren, Johan Lm i Storkyro   4:359v
/20: 
307 

Söderman, 
Hans 

Lm i Lojo F.1696, ryskkun-
nig. F.d. förman 
på järnbruk 

 15/30: 
121, 
193, 
198f  
m fl 
/33: 
409 

Tallqvist, 
Daniel 

Lm i Karkku, 
Mouhijärvi 

F.1665, II äk-
tensk m khded:r, 
far rusthållare  

1717-
23 

30:385
/33: 
312, 
411 

Tolpo,  
Matias 

Lm i Loimijoki 
varefter i 
Tyrvis 

F.1697 Åbo, far 
hospitalinspektör 

 
-1734 

30: 
203, 
205f, 
389, 
396/33
:351, 
417 

Tolva(ne)n, 
Petter Hen-
riksson 

Lm i Vemo   21 

Uhrman, 
Mathias 

Lm i Lundo Svärfar lm 1710-
23 

30:399
/33: 
420 

Uppa, Mats Lm i Lieto, 
Lappfjärd, 
Närpes  

Svärfar lm  23:524
/30: 
205f, 
400 

Warell,  
Anders 

Lm i Masku o. 
Nousis 

Far uppm Olof 
W. 

-1723 16:126
/30: 
395 

Welonius, 
Johan 

Uppbördsskri-
vare i Loimijo-
ki 

F.1688  23:520
/30: 
203, 
205, 
400 

Wichtman, 
Johan 

Uppbördsskri-
vare i Lojo 

  16:208 

Widbäck, 
Anders 

Lm i Vörå Skötte själv (illa) 
uppbörden under 
fogdens sjukdom 

 30: 
157, 
205f, 
400f/ 
33:435  

Zietonius, 
Henrik 

Lm i Janakkala   30:397 
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1 = Alanen 1948, 2 = Bergholm 1901, 3 = Carl v: Bonsdorff 1904, 4 = 
Douglas brevbok (FRA 7080), 5= Generalguvernementets skatteläng-
der 1719 (FRA 7068), 5b 1720 (FRA 7072), 6 = Generalguvernemen-
tets tullräkenskaper 1721 (FRA 7079), 7 = Generalguvernementets hu-
vudbok 1721 II (FRA 7077), 8 = Gardberg 1968, 9 = Halila 1984, 10 = 
Einar W. Juva 1965, 11 = Jäntere 1959, 12 = Kallio 1930, 13 = Keski-
Suomen 1999, 14 = Kimitobygdens…1981, 15 = Kyrkoarkiv på resp. 
ort, 16 = v.Koskull 1952a, 17 = v.Koskull 1953, 18 = v.Koskull 1966, 
19 = Kuvaja 1993a, 20 = Kuvaja 1999, 21 = Åke Lauréns saml., 22 = 
Lempiäinen 1973, 23 = Lindeqvist 1919, 24 = Lehto 1959, 25 = Niku-
la 1938, 26 = Peltokangas 1958, 27 = Rantanen 2007, 28 = Rättsproto-
koll, 29 = Stenroth 1965, 30 = Vilkuna 2005, 31 = Vilkuna 2006, 32 = 
Virrankoski 1988, 33 = Walta 2005, 34a = Ylikangas 1996, 34 = Yli-
kangas & Siiriäinen 1973, 35 = Bror K. Åkerblom 1937   
 
 
Förklaringar till databasens förkortningar: 
Bm = borgmästare 
Hh = häradshövding 
Ld = landsdomare 
Lm = länsman 
Sb = stadsbetjänt 
Upp.man = uppbördsman 
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Bilaga 4 

 
 
 
          Avskrift av Sigfrid Johanssons tjänstefullmakt 
 

Fullmacht för Bonden Sigfredh Johansson ifrån Ingis by och Ruste bool till 
Läns och Uppbördmans Tiensten uthi Rimitho och Merimasko socknar. 
Såsom medelst Jacob Ingelijns dödel afgång Läns- och Uppbördsmans 
Tiensten uthi Rimitho och Merimasko socknar är Wacant blefwne; Och 
bonden Sigfred Johansson ifrån Ingis by och Ruste bohl hoos migh giordt 
ansökning få samma Lediga beställning till träda, hafwandes han jemte sin 
ansökning uthi Gouvernementet producerat en nöijachtigh skriftel: Caution 
för den opbördh honom medelst denna fullmacht answhar blifwer så att 
dhes Cautionester där emooth förmodan han för sin Uppbördh skulle något 
komma till Cronan att fatta dhe då wela hans Stoor Czariske Maj:t skade-
löse hålla och defecten af sin proprie ägendoom opfylla; hwarföre Iagh 
efternembde Sigfredh Johansson genom denna honom gifne Fullmacht be 
fullmächtigat få samma Lediga Läns- och Upbördsmans beställning nu 
förtijden förestå hwar wedh han sigh så förhålla skall att han för Upbördh 
och uthgifft wijsar all behörig richtigheet af hans hans [sic!] Stoor Czaris-
ke Maij:t Contribution och där öfwer inlefwererar richtige Räkningar 
sampt maintinerar allmogen wedh rätt och rättwijsa och där hoos noga 
tillser att dhe medh orätt mått och wicht eij blifwa beswärade medan sielf-
we wedh Uppbörden bruuka eller bruuka låta; Till yttermera wisso är den-
na Full macht medh mitt nampn och Signete bekräftat af Åbo Gen: Gou-
vernement d: 23 Decemb: A:o 1718 

 
             (Fra 7080 fol. 178-179v) 
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Bilaga 5 
 
 
 
Demografisk inverkan på befolkningsförhållandena 
under stora ofreden 
 
Att det inte går att numerärt beräkna omfattningen av det våld mot befolk-
ningen som skedde under ockupationen beror bl.a. på det faktum att histo-
rieböckerna, dvs. kyrkoregistren, ofta saknas i de socknar där våldsamhe-
terna varit värst. Kyrkans verksamhet avtynade, bokföringen avstannade 
och kyrkböcker försvann eller blev förstörda.  
    
Tabell 10: Kvinnornas procentuella andel av befolkningen  
åren 1750, 1780, 1820 och 1860 i vissa ålderskategorier 
 
Ålders- 
Kategori 

1750 1780 1820  1860 

40-44 år 50,2 51,4 53,3 51,4 
45-49 år 52,6 52,1 53,3 52,2 
50-54 år 53,5 52,8 53,9 53,0 
55-59 år 54,9 51,3 54,5 53,8 
60-64 år 59,2 52,9 55,0 54,8 
65-69 år 58,4 55,2 56,1 56,4 
70-74 år 61,5 52,4 57,5 58,7 
75-79 år 59,8 57,1 59,1 61,0 
 
Källa: Statistikcentralen, statistikarkivet II:1 

 
Om man demografiskt jämför förhållandena under hela det stora nordiska 
kriget med tiden strax innan kan man konstatera att hunger och epidemier 
decimerade befolkningen betydligt effektivare i slutet av 1600-talet än 
kriget och den ryska ockupationen tillsammans förmådde göra i början på 
följande sekel. Den s.k. överdödlighet som inträffade till följd av nödåren 
uppges enligt modern forskning ha uppgått till 114 000 personer i hela 
Finland. Man har beräknat att erövrigsskedet under stora ofreden ifråga om 
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civila offer krävde c. 11 000 liv.937 Som alltid under krigstid förlorade 
därtill under stora nordiska kriget en stor del av bondhustrurna sina män 
och söner samtidigt som möjligheterna att bilda familj minskade för de 
ogifta kvinnorna. Som av tabellerna i denna bilaga framgår förekom ett 
visst kvinnoöverskott ännu år 1750 då den första officiella folkräkningen 
bokförts. Särskilt märkbart var det bland 45 – 84-åringarna, vilka alla un-
der  stora  ofreden  varit  i arbetsför ålder. En påfyllnad av män skedde vis- 
serligen i Finland efter fredsslutet 1721938, men kvinnoöverskottet syntes 
ändå rätt tydligt ännu vid mitten av seklet, speciellt i åldrarna 60 – 74 år 
 
Tabell 11: Kvinnor per 1 000 män i Finland 1750  
och 1800 i vissa ålderskategorier 
 
Ålders- 
Kategori 

  1750   1800 1750:1800 
    kvot  

20-24 år  1 095  1 055   1,037 
25-29 år  1 060  1 049   1,010 
30-34 år  1 063  1 070   0,993 
35-39 år    1 068  1 077   0,991 
40-44 år  1 134  1 072   1,057 
45-49 år  1 105  1 109   0,996 
50-54 år  1 152  1 122   1,026 
55-59 år  1 210  1 146   1,055 
60-64 år  1 462  1 172   1,247 
65-69 år  1 390  1 235   1,125 
70-74 år  1 562  1 227   1,273 
75-79 år  1 466  1 285   1,140 
80-84 år  1 636  1 375   1,189 
  > 49 år  1 326  1 170   1,133 
 
Källa: Lindegren a (s.a.)  s. 126 
 

                                                 
937 Kujala 2001; Villstrand 1993 s. 139 – 140; Aminoff-Winberg 2007 s. 26 – 27. Jfr även 
Jutikkala 1960 s. 201. Kuvaja uppger stödande sig på Valpas (1967) att befolkningen i 
denna avhandlings undersökningsområde år 1712 uppgick till c. 220 000 personer (Kuvaja 
1999 s. 86). 
938 Jan Lindegren avvisar några andra förklaringar till den ringa överensstämmelsen mellan 
demografiska resonemang och den år 1750 redovisade befolkningsstrukturen, t.ex. att den 
ryska ockupationen hårdare skulle ha gått ut över kvinnor än män (Lindegren b (s.a.) s. 25 – 
26). 
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 (som vid ockupationens början varit 24 – 38 år). Denna modesta avvikelse 
kan konstateras genom jämförelse med vad som förekom i samma ålders-
kategorier vid senare tidpunkter (t.ex. 1780, 1820 och 1860).  
 I många avseenden hade alltså ett kvinnodominerat samhälle rått under 
stora ofreden.939 Kvinnorna blev tvungna att överta de arbeten som tradi-
tionellt uppfattats som männens. Och då de lyckades med sina barn över-
leva stora ofredens tragiska inledning representerade de därefter kontinui-
teten i samhället.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
939 Villstrand 1993 s. 314 – 315; jfr Aalto 1996 s. 204 – 207 och Strömmer 1969 s. 24, 131! 
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Bilaga 6 
 
 
Ett militärförhör 
 
Den 9 mars 1716, då förhållandena lugnat sig något efter erövringstidens 
slut, anställdes med kapten Jelagin940 ett förhör. Han hade tidigare av 
krigsrätten dömts till böter för plundring. Orsaken till det nya förhöret var 
att man kommit fram till att domen stod i strid med tsar Peters ukas som 
föreskrev dödsstraff i dylika fall. Nämnas kan t.ex. att Apraksin i ett brev 
1714 uppmanade Golitsyn att låta avrätta gärningsmännen då ett par kyr-
kor plundrats på proviant.941  
 Förhörsledaren blir för oss anonym eftersom hans namn inte förekom-
mer i protokollet från förhöret. Möjligen rör det sig om generalmajor Fjo-
dor Tjekin som var Jelagins förman och kontrollerade dennes verksamhet. 
Bland annat begärde Tjekin en förteckning på inkrävd spannmål av vilken 
sedermera framgick att mera insamlats än vad kaptenen påstått. Jelagin 
uppmanades också uppge namnen på prästerna i de socknar det insamlats i, 
eventuellt för att de skulle kunna bekräfta eller dementera beskyllningarna 
mot kaptenen.942    
 Frågorna vid förhöret var till en början ledande och tonen i dem skärp-
tes efterhand. 
  
           Fråga 5: När det råkade sig att ni övernattade eller passerade socknar,943 

som är på vägen, inte krävde du väl något av invånarna och inte förorsaka-
de du väl dem någon oförrätt? 

           Svar: Jag förorsakade dem ingen oförrätt, jag behövde endast havre och hö 
åt hästarna och för dragonerna proviant för färden och det togs inte på min 
befallning utan genom handel. 
Fråga 6: Förra året 1715, på anmälan som sänts från nämnda socknars in-
vånare om din bristande ordning, hörde överste Astafjev mycket om med-
hjälparna. Denna person gjorde en undersökning. Kan du månne framföra 
klagomål på tillvägagången vid den undersökningen?  

                                                 
940 Dokumentet uppger initialerna P. F. trots att det torde röra sig om kapten Jakov Jelagin 
som år 1714 varit verksam bl.a. i Mouhijärvi (jfr Lindeqvist 1886 s. 86; Lindeqvist 1919 s. 
474; Vilkuna 2005 s. 162). 
941 Borodkin 1910 s. 199; jfr också de tidigare refererade dagboksanteckningarna om be-
straffning av ryska officerare. 
942 TsGAVF fond 233 Förhör I akt 115, M. M. Golitsyns brev år 1716 fol. 85.   
943 I originalet används beteckningen kyrka för den av ryssarna okända förvaltningsenheten 
socken. 
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Svar: Överste Astafjev undersökte vid förhöret vad som var rätt, och på 
denna undersökning kan jag inte framföra klagomål. 
Fråga 7: Varför åsamkade du invånarna många oförrätter vilka fastställdes 
i överste Astafjevs undersökning? Vid samma undersökning dömdes det 
som tagits att återbördas och för era otillständiga dåd dömdes ni att böta 
(eftersom ni enligt rättens dom ålades att återlämna allt av de lokala invå-
narna olagligt berövat,  och er beslöt man att bestraffa). 
Svar: Jag är skyldig till att ha tagit emot gåvor, men invånarna gav mig 
dem endast frivilligt och inte under tvång. 
Fråga 8: Av vilken orsak gav invånarna här i trakten er gåvor och på vilket 
sätt gagnade du dem för gåvan? 
Svar: De gav mig utan någon som helst orsak och jag hjälpte dem inte på 
något sätt och jag lät dem inte slippa ifrån kontributionerna.944 

 
Förhöret gick därefter över till att gälla konfiskeringen av civilpersoners 
vapen. Kapten Jelagin försvarade sig med att i den ukas som gällde förbu-
det mot plundring befalldes samtidigt att krut och vapen skulle letas fram 
och fråntas de civila. För att utröna om kaptenen genom sina repressiva 
åtgärder gått över sina befogenheter ställdes frågan om hur ukasen varit 
formulerad. Hade den gällt både sådana vapen som hört till kronan och 
också andra som man fick tag på? Kaptenen replikerade: 
  
 Det befalldes att beslagta vapen som givits åt ryttare och dragoner och 

svenska soldater då samma socknar ännu inte var under ryska truppers kon-
troll...945       

  
Protokollet ger en del upplysningar. Tydligen hade det högre militärbefälet 
blivit betänksamt ifråga om de alltför lindriga straff som utdelats efter det 
tidigare förhöret. Att trotsa tsarens ukas var inte tillrådligt. Frågan hur 
kapten Jelagin uppfattat innehållet i ukasen tog tydligen sikte på att fast-
ställa om överträdelsen varit oavsiktlig, vilket kunde ha motiverat en lind-
rigare dom.  
 Förhörsledaren fick kaptenen att i svaret på fråga 6 förklara sig nöjd 
med utgången av den förra rättegången. Därigenom tillstod Jelagin också 
att rätten korrekt fällt honom för otillåten uppbörd. Kaptenen förlorade sin 
trovärdighet och hans försök att i fortsättningen slingra sig undan ankla-
gelserna misslyckades. Å andra sidan tyder ett brev från den svenske gene-
ralen Karl Armfelt till regeringen i Stockholm, daterat den 10 februari 
1714, på att invånarna i några av de socknar som berördes av förhöret 

                                                 
944 TsGAVF fond 233 Förhör I akt 115, M. M. Golitsyns brev år 1716 fol. 102 – 103.  
945 Ibidem fol. 103. 
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(Mouhijärvi, Tavastkyro och Karkku)946 idkade samarbete med de ryska 
trupperna. Han klagade bl.a. över ”böndernas otroheet, som taga dhe våre 
fast och till fienden lefverera”.947 Armfelt nämner därtill att hans kunska-
pare hade förstått att bönderna skulle ställa upp för ryssarna med skjutsar, 
proviant och furage.948 
 Flera frågor förblir obesvarade i dokumentet såsom t.ex. var förhöret 
hölls och vilken domen blev. Men åtminstone vid ett tillfälle 1715 blev 
Jelagin tvungen att återlämna vad han tillskansat sig.949  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
946 TsGAVF fond 233 Förhör I akt 115 fol. 86. 
947 Koskinen 1865 s. 322. 
948 Ibidem s. 322. 
949 TsGAVF A94 fol. 396 – 397  
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English Summary 
 

The Russian invasion of Finland during the Great Northern War, 1700 – 
1721, resulted in Russian domination three times during a period of alto-
gether a little more than eight years. These periods consisted of the period 
of conquest, from May 1713 to the end of 1714, the period of military 
government, from 1715 to the summer of 1717, and as for Western Finland 
the period of civil administration, from the summer of 1717 to August 
1721. During the period 1717 – 1721 Eastern Finland remained under mili-
tary rule. The period of current interest, that is the period of civil admini-
stration, is as long as the other two together. The period of 1713 – 1721 is 
called the Great Wrath. The aim of this thesis is to carry out researches 
into the various forms of exercise of power when administration during the 
Russian occupation of Finland, from 1717 to 1721, was handled by civil 
administration. The universality of the governmental conditions has been 
investigated by the comparison of other similar periods diachronically as 
well as synchronically. The letter way of comparison applies to the Baltic 
States, 1704 – 1710, Bavaria, 1704 – 1714, and Saxony, 1706 – 1707. 
 The period of military administration, 1715 – 1717, serves as back-
ground. In some of the earlier researches, the strongly stressed repressive 
nature of occupations in general, and the Great Wrath in particular, has 
usually concealed the aspiration for legitimacy, which, after all, can be 
found even during a hard regime. Therefore, it has been important to put 
new questions to available data, to problemize the question of legitimacy, 
and to study the common terms of exercise of power in certain situations, 
like here during some occupations.  
 At the beginning of the book the framework of exercise of power is 
discussed, namely the construction of the bureaucratic system and the 
choice of civil servants. Swedish statutes were in force within public ad-
ministration, and within the Church and the judicial system, earlier valid 
rules and laws were applied. As far as institutions were concerned, the 
hierarchy within Russian civil administration in Finland was equally or-
ganized as during the Swedish period concerning different authorities. 
Functionally, the main interest was concentrated on the tax burden during 
the period of occupation. Hence, the principle to follow the Swedish pat-
tern of administration was abandoned. Namely, collective liability was 
introduced. 
 The appointments of earlier Swedish subjects to important posts within 
administration – the Governor-general, the Vice-Governors (in Swedish 
`lagmän`) and certain officials at the National Judicial Board for Public 
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Lands and Funds (in Swedish `rikskammarkollegiet`) – increased the 
Swedish elements. Even earlier Swedish tax collectors and clergymen 
were employed, as many as possible. G. O. Douglas, earlier a Swedish 
officer, was appointed Governor-general, that is head of administration by 
the Czar. The four districts, five later on, were led by officials from the 
Baltic provinces. It is obvious that the supreme decision-makers of Russia 
had an influence on the appointments of the most important posts within 
civil administration. However, to achieve professional qualifications a 
specialized training for officials is normally required, but that training was 
not available. It is true that, in Finland, there were schools whose teaching 
aimed at official education, but the educational system worked too slowly 
and insufficiently to be successful during the years of occupation. 
 Besides, the thesis also investigates whether Russian civil administra-
tion can be said to be functional. The sociologist Max Weber´s six-point 
model was used to measure how effective the bureaucracy was. The func-
tionality of civil administration can be estimated from two different angles. 
One is the appropriate organization of administration and the other is the 
efficiency as to attained objects. The more fundamental demands of We-
ber´s system, concerning stipulated rules and a controlling hierarchy, were 
met to a great extent under civil administration in Finland. In the general 
government of Turku the lower officials were supervised by superior au-
thorities and the people were permitted to turn to other authorities on dif-
ferent levels. By means of official letters and stricter orders, the Governor-
general aimed at maintaining a functional bureaucracy within the different 
branches of administration. As a result of this, the prevailing bureaucracy 
can be regarded as fairly organized. This is significant because an admini-
stration with a certain authority, and held in esteem by the people, can 
more easily assert its legitimacy. 
 In terms of the administrative efficiency compared to the aims, the fol-
lowing can be said about the primary aim, that is taxation. Previous re-
search has succeeded in stating the fact that civil administration did not 
bring about any increase in efficiency in comparison with the period of 
Russian military government from 1715 to 1717. Nevertheless, the all-
embracing subordinate aim of the general government in Turku was the 
reconstruction of existing peace in society. Several actions, taken by the 
stationed officials in the country, aimed at this. The Governor-general at-
tempted to improve the people´s living conditions. Moreover, the Vice-
Governors, with some exceptions, devoted themselves to the same goal.  
 Another phenomenon, subjected to investigation as well, was the politi-
cal culture during the Great Wrath. The very same plan was mostly used  
for all Russian conquests in early modern times. To begin with, the area 
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was captured but, according to the Russians, laws and rights were to be 
maintained. After that, agreements were made with representatives of the 
people, living in the captured area, and the representatives took their oath 
of allegiance to their new ruler. The procedure was the same during the 
Great Wrath. In cases concerning a union with Russia, the ruler finally 
confirmed the faith, the laws and the privileges of the new subjects. This 
happened after peace had been restored and sometimes even before that. 
 The local officials tried to dictate the rules of the political game to the 
peasantry. The everyday resistance that ensued, among other things as 
attempted escapes from forced labour, shows that the officials were not 
altogether successful. Thus, the inhabitants took up a political attitude, so 
to speak. 
 A more symmetric interaction than the one during the period of military 
government must have been more important to the civil servants. It was 
based on the army´s need of food supply, which led to the establishment of 
Russian administration as a whole in Finland. When the peasants could be 
made to return to their everyday life because of proclamations and restored 
peace, an interdependence ensued which resembles the implied social con-
tract during the Swedish period. The needs and their fulfilment were the 
same during the next occupations: the maintenance of the troops and the 
security of the population.  
 One of the reasons why the inhabitants in Western Finland, except for 
strategically important Ostrobotnia, were not to be subjected to plunder 
and destruction, was the need of achieving an effective tax enforcement for 
the maintenance of the occupation troops. It was important to normalize 
the state of  things as fast as possible, and one way was to uphold the 
Swedish laws and to start using the Swedish model of administration, if 
possible. 
 The leadership of civil administration tried to promote a peaceful de-
velopment of the conditions within the general government and to avoid 
open resistance from the people. The military power was restricted, too, 
and the supreme commander General M. Golitsyn himself did not usually 
interfere in civil affairs. There were, however, some divergences from this 
principle, mostly concerning matters of appointments and judicial deci-
sions. 
 The fact that the judicial instances function is of great significance to an 
organized society. The restored domestic courts did not lack legal cases. 
Law and administration were united both during the Great Wrath and the 
Lesser Wrath. This did not apply to the Swedish state of things. During the 
Lesser Wrath, to legitimate, some successful attempts were made to aban-
don the Russian custom. Within the Church, the purpose of the restoration 
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of consistories was not only to organize the clerical conditions but also to 
improve the living conditions of the peasantry. The Church had maintained 
its social influence and its primary mission in many ways. Moreover, the 
clergymen´s solidarity with the people was emphasized and they dissoci-
ated themselves from the occupants. But, from 1717 – 1721, the situation 
was socially very different from the time before the war and that during 
later occupations. As people of rank had left Finland, a kind of new upper 
class arose, consisting of commoners and lower officials. This new class 
was not, however, used to handling administrative matters contrary to peo-
ple of rank in times of peace. 
 By the conquest of Finland the Czar had acquired a kind of experimen-
tal field where the Swedish administrative machinery functioned and could 
be scrutinized. This was feasible due to Russia´s position as a composite 
monarchy (in Swedish ´konglomeratstat´) where various possessions, 
gradually and on their own conditions joined the Russian Empire for a 
certain time. Simultaneously, the risk of more serious revolts against Rus-
sian dominance lessened.  
 Due to the inflicted oaths of allegiance to the Czar, taken in various 
parts of Finland, the occupying power considered that the people had ac-
cepted the new regime. During the Great Wrath, the taking of the oaths 
was not country-wide, which, however, was the case during the two occu-
pations to come. Nonetheless, the thoughts about a treaty had been con-
firmed and the new ´Russian subjects´ had submitted to those in power, 
who, accordingly, regarded their government as legitimate. Besides, the 
occupying power was supported by the prevailing legitimate thoughts con-
cerning an ´occupatio bellica´ situation. By yielding to certain demands of 
the people during the Great Wrath as well as during the next two occupa-
tions, the Russian government accepted indirectly the people´s right to 
assess the legitimacy of the regime. 
 Political power was gained partly openly through repression and force 
in connection with exploitation of resources and punishments, and partly 
through threats of violence. That was the case not only during the Great 
Wrath but also during the next two occupations. Low-ranking officials 
often made the hard decisions. As to the destruction of property, mainly 
caused by Russian troops during the period of military government, pun-
ishments and supervision bore fruit during the period of civil administra-
tion. For instance, the destruction of churches and the dismantling and 
removal of dwelling-houses stopped during the last few years of the occu-
pation. 
 Violence, more or less controlled, was used when occupying areas in 
early modern times. Plundering, arson, and rape were common in warfare. 
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As repression prevailed even during the occupations, the army not allowed 
to take any action as to the people, it was of the utmost importance 
whether the occupants intended to keep the conquered areas. Where that 
was the case, it was not in the occupants´ interest to become devastators, 
which Grotius (1625) had already stated. 
 Disobedience to the occupying power was brutally crushed. On the 
other hand, the troops became less violent due to non-resistance, like in 
Finland during the Lesser Wrath. Poor harvests, hunger and plague had 
often severely affected the country, exposed to the horrors of war. Because 
of few assets, very little could be distrained. 
 A conqueror´s exploitation of resources was accepted by Grotius but 
not, for instance, the selling of prisoners of war if they were enslaved, 
which went against the prevailing Christian conception of justice. Political 
power as exerted by the exploitation of workers and soldiers led to es-
capes, that is passive obstruction. In only a few cases it resulted in open 
resistance by individuals, contrary to the events during the Great Wrath. 
The fact that there were no riots in Finland makes the Great Wrath unique, 
although there were some under similar conditions, with hard taxation, 
drafting of workers and soldiers during other occupations.  
 Neither the degree of legitimacy nor repression can be read on a scale. 
However, there are obvious signs that the Governor-general strove for a 
´fatherly´ government at a lower level, compared to that under the Czar. 
Personally Douglas tried to atone for his defection and to solve the prob-
lem of being a representative of a usurper by ´taking care of´ Finland patri-
archally. As Russian administration as well as the whole of the occupation 
were forced upon the population, a result achieved by repressive measures, 
Douglas had to focus on issues, dealing with the people´s joint values, e.g. 
the Swedish tradition and the Lutheran faith. Douglas´s period and that of 
the military government in Finland differ very much from each other. The 
period of military government constituted, through its widespread repres-
sions, the dark background against which the period of civil administration 
seemed brighter. Douglas could prove his competence to the people only 
by guaranteeing that social peace and the material security of the subjects 
were preserved. He failed in preserving security many times, though. 
 It is obvious that some of the measures taken by Russian administration 
in Finland had a legitimating effect. To secure the preservation of this frag-
ile legitimacy, the Russian government, like the leaders of administration 
in Finland, made use of a mechanism twice as preventive. Sanctions usu-
ally meant that incompetent officials were dismissed and their property 
was confiscated. But the support of legitimacy consisted of many various 
measures. The supports of utmost importance were the restoration of civil 
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administration and the preservation of the Swedish regulations in Finland. 
Therefore, it can be concluded that there was a Russian intention to 
achieve some form of legitimacy, even though these attempts were obvi-
ously only partly successful during the Great Wrath. Far better achieve-
ments were made during the Lesser Wrath. The people had not resigned. 
On the contrary, they had preserved some of their power of initiative, 
which was necessary for a dialogue. Where one occupation succeeded the 
other, and the contracting parties were the same, (Sweden´s occupation of 
Denmark, 1657 – 1658, 1658 – 1660, and Russia´s occupation of Finland, 
1714 – 1721, 1742 – 1743, 1808) there were signs of development. Both 
the occupants and the population of the conquered areas learned from their 
experiences, which legitimacy usually benefited from. 
 Four prominent features were characteristic of the conditions in Finland 
during the period of Russian civil administration from the summer of 1717 
until peace was achieved in 1721. One was the fact that people´s everyday 
life was dominated by civil, not military, power. Another was that bu-
reaucracy functioned. In addition to that, a dual mechanism of legitimacy 
and punishments was applied, concerning violation and repression. Finally, 
peace and quiet prevailed to a fairly great extent in society, attained by 
some interaction between the government and the subjects. Therefore, the 
period of civil administration during the Great Wrath provided a Russian 
balance between repression and legitimacy. The fact that these phenomena 
existed side by side during various occupations could be called ´the func-
tioning paradox of the occupation´. 
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