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Den ryska ockupationen 

av Gotland 1808

Åke Sandström

Inledning
Mellan åren 1792 och 1815 hemsöktes Europa av de krig som i his-
torieböckerna kommit att kallas revolutionskrigen och napoleon-
krigen. Krigen utgjordes av en serie drabbningar och kampanjer 
mellan Frankrike och dess många fiender. Den enda av Frankrikes 
motståndare som på ett avgörande sätt aldrig besegrades av de fran-
ska härarna var Storbritannien, som med undantag för några få år i 
början av 1800-talet låg i ständigt krig med såväl det revolutionära 
som kejserliga Frankrike.

Den franska revolutionen frambringade en ny sorts krigföring 
som Napoleon förvaltade och utvecklade. Införandet av värnplikt 
resulterade i härar av en storleksordning som många gånger om 
överträffade allt vad som tidigare hade satts på stridsfot. Soldaterna i 
dessa jättearméer utrustades också med ett vapen som skulle visa sig 
överlägset alla motståndares: nationalismen. Känslan av att skydda 
och sprida den franska revolutionen och försvara det franska foster-
landet resulterade i att den franske värnpliktige soldaten uthärdade 
olidliga förhållanden och slogs med en moral som motståndarlän-
dernas soldater med värvningspengar i fickorna hade svårt att stå 
upp mot.

De stora arméerna som stred med en sådan revolutionär glöd led-
des också på ett sätt av Napoleon och hans generaler som avvek från 
vad som dittills hade varit brukligt. Napoleons syn på krig och krigs-
föring var pragmatisk och målinriktad. Fienden skulle inte bara be-
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segras utan helst också förintas på slagfältet. Napoleon använde sina 
arméer som jättelika murbräckor på ett sätt som förvandlade slagfäl-
ten till väldiga köttkvarnar. Efter slagen räknades antalet döda ofta 
i tiotusental. Den tid var förbi då det hade varit möjligt för en armé 
att utan större blodspillan skrämma en fiende av slagfältet.

För Europas mindre stater, som t.ex. Danmark och Sverige, var 
det en grannlaga uppgift att försöka stå utanför giganternas kamp. 
Båda dessa länder misslyckades också med detta: Danmark tvinga-
des mer eller mindre in i famnen på Frankrike, där landet kvarstod 
då Frankrike 1812–1813, efter det ödesdigra fälttåget mot Moskva 
och slaget vid Lepzig, framstod som förlorare. Sverige målade på 
ett liknande sätt in sig i ett hörn, men i det motsatta lägret. His-
torikerna har allt sedan det tidiga 1800-talet haft en benägenhet 
att skylla 1808–1809 års krig, också benämnt det finska kriget, på 
Gustav IV Adolf personligen. Kungen uppvisade nämligen långt 
ifrån den diplomatiska smidighet som tiden och omständigheterna 
krävde. Genom sitt intensiva hat mot Napoleon framstod Sverige 
som Storbritanniens enda bundsförvant under en tid då de franska 
arméerna besegrade Europas stormakter. När Napoleon tvingade 
tsar Alexander I till fred i Tilsit 1807 var det därför inga problem för 
den franske kejsaren att ge sin ryske kollega fria händer mot Sverige. 
Den franske kejsaren tyckte inte att S:t Petersburgs vackra damer 
skulle behöva besväras av mullret från svenska kanoner, som han så 
elegant lär ha uttryckt sig. Den svenska riksgränsen låg endast några 
få mil från den dåvarande ryska huvudstaden.

När de ryska styrkorna i februari 1808 gick över gränsen vid Ab-
borrfors i sydöstra Finland inleddes det sista av en lång rad krig 
mellan Ryssland och Sverige sedan medeltiden. Vid sidan av det 
Osmanska riket, föregångaren till dagens Turkiet, var Sverige Ryss-
lands arvfiende och Ryssland spelade vid sidan av Danmark samma 
roll för Sverige. Sedan 1700-talets början var detta det fjärde kriget i 
ordningen mellan Sverige och Ryssland. De tre tidigare anses av de 
flesta historiker ha slutat med två förluster och en oavgjord (Gustav 
III:s ryska krig). Även moderna historiker vill ofta förklara detta 
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sista (förhoppningsvis) av Sveriges mer omfattande krig som en 
följd av en persons handlingar, d.v.s. Gustav IV Adolfs. Bidragande 
till denna syn är inte bara kungens onekligen fyrkantiga uppträdan-
de mot Europas stormakter utan också de kuppmakare som i mars 
1809 avsatte honom. Det låg i dessas intresse att rättfärdiga kuppen 
och detta skedde genom en intensiv propaganda som svartmålade 
kungen på ett sätt som inte alltid var rättvist. Försök att bryta den 
onyanserade bilden av kungen som syndabock för kriget har gjorts, 
men har inte varit särskilt framgångsrika. Om en modernare, struk-
turell syn på kriget som ett utslag av och fortsättning på sekelgam-
mal rivalitet mellan Ryssland och Sverige någonsin kommer att slå 
igenom återstår att se.

1808–1809 års krig kan sägas ha utkämpats på en liten sidoscen 
till napoleonkrigen. Det är inte ovanligt att internationella histo-
riska översiktsverk överhuvudtaget inte nämner detta krig. Detta 
bristande intresse för det nordiska torde för övrigt också ha gällt 
Napoleon själv, som inte tycks ha varit särskilt intresserad av vad 
som hände uppe i det glest befolkade Norden.

Ryssarna angrep Finland med 24 000 man fördelade på tre divi-
sioner. Att angreppet skedde på vintern innebar att förstärkningar 
från västra riksdelen inte kunde föras fram på grund av isläget. Den 
finska armén agerade enligt de i förväg uppgjorda krigsplanerna 
med reträtt upp till i förväg upplagda förråd i Österbotten. Därifrån 
skulle sedan under våren och sommaren motoffensiver slås ut mot 
de ryska styrkorna samtidigt som utfall skulle göras från Sveaborgs 
fästning utanför Helsingfors, där skärgårdsflottan och en garnison 
lämnats kvar. Det mesta av planerna utöver reträtten gick på tok när 
de skulle realiseras: motoffensiverna misslyckades med undantag 
för några få lysande insatser som förevigats i Runebergs Fänrik Ståls 
sägner. Den enskilt största motgången under kriget var förlusten 
av Nordeuropas starkaste fäste, Sveaborg. Öfästet vid inloppet till 
Helsingfors gav upp efter skicklig rysk psykologisk krigföring. Un-
der hösten och vintern 1808 sköt den ibland numerärt underlägsna 
ryska styrkan den finska armén framför sig norrut och vid luciatid 
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lämnade de sista frusna och illa rustade kolonnerna Finland.
I mars 1809 störtades Gustav IV Adolf av en samling officerare 

på Stockholms slott. En ny författning arbetas fram på rekordkort 
tid och en rad reformer genomfördes, bl.a. en utvidgad pressfrihet. 
Kriget rasade dock vidare, och nu med den huvudsakliga krigsskå-
deplatsen i Västerbotten. Krigslyckan hade dock vänt de svenska 
vapnen ryggen och 17 september slöts i Fredrikshamn den hårdaste 
freden i det svenska rikets historia. Finland med Åland och en del 
av Västerbotten avträddes och bildade ett ryskt storfurstendöme. 
Sverige hade därmed förlorat en tredjedel av sin areal och en fjärde-
del av sin befolkning. Till skillnad mot förlusterna av territorierna 
som vunnits under 1600-talet krig gällde det denna gång inte löst 
associerade provinser, utan Finland, ett av det svenska rikets fyra 
länder vid sidan av Götaland, Svealand och Norrland.

Hur den ryska ockupationen har uppmärksammats
Även om 1808–1809 års krig måste betraktas i relation till det myck-
et större drama som utspelade sig på kontinenten, var det drama-
tiskt nog för svenskar och finländare. På motsvarande sätt måste den 
ryska ockupationen av Gotland betraktas: en liten händelse i det 
större finska kriget, men nog så dramatiskt för de inblandade got-
länningarna, som i folkminnet hade bevarat de blodiga härjningarna 
i Stora nordiska krigets slutskede av den ryske amiralen Apraxin och 
hans trupper. På motsvarande sätt som internationella historiska 
översiktsverk har lite att säga om finska kriget ägnar översiktsverk 
över svensk historia den ryska ockupationen av Gotland inget eller 
i bästa fall ett svalt intresse. Som ett exempel kan nämnas att ocku-
pationen överhuvudtaget inte nämns i det verk som idag dominerar 
grundutbildningen i historia på universitet och högskolor – å andra 
sidan behandlas 1808–1809 års krig med endast sex spaltcentimet-
rar.1 Inte heller Generalstabens stora översiktverk över kriget i åt-
skilliga volymer ägnar Gotland särskilt stor uppmärksamhet. Med 
bilagor handlar det om ett femtiotal sidor av åtskilliga tusen, och det 
kan konstateras att forskarna bakom detta stora verk som normalt 

 1 Hedenborg, S – Kvarn-
ström, L, Det svenska 
samhället 1720–2000. 
Böndernas och arbetarnas 
tid, Studentlitteratur 
2006, s. 163.
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inte lämnade många stenar ovända har missat en del viktiga käl-
lor till de dramatiska vårveckorna 1808.2 Inte desto mindre måste 
generalstabsverket alltjämt betraktas som den noggrannaste och 
mest tillförlitliga översikten över händelserna kring ockupationen 
1808. Det ryska företaget mot ön har dock behandlats av ett stort 
antal forskare och författare. Vid sidan av generalstabsverket bör 
framför allt Söderbergs Gotländskt försvar nämnas liksom Bengt 
Hammarhjelms Gotländsk krigshistoria från gutasagan till 1814. De 
båda sistnämnda författarna bygger i mycket på generalstabsverket, 
men med kompletteringar ur förbigångna källor samt på senare tids 
forskning.

Av äldre forskning förtjänar Richard Steffens arbete om den ryska 
ockupationen att nämnas.3 Steffens framställning publicerades i ar-
tikelform i Gotlands Allehanda under brinnande krig 1942. Visst 
finns det fortfarande en del frågetecken som skulle kunna rätas 
ut kring det yttre skeendet från det att de första ryska styrkorna 
landsätts till dess att de lämnar ön efter en knapp månad. Men det 
handlar på det hela taget om mindre detaljer som vid vilken tid på 
kvällen landshövdingen fick meddelandet om landstigningen, vilka 
marschvägar som användes etc. Någon väsentligt annorlunda bild 
av själva händelseförloppet skulle en modern forskningsinsats för-
modligen inte ge.

För den som vill ta del av ockupationen genom skönlitteraturen 
kan Hans Björkegrens roman Bron vid Ajmunds rekommenderas. 
Björkegrens framställning är naturligtvis skriven med konstnärens 
frihet, men det råder ändå ingen tvivel om att författaren sett till att 
vara väl förtrogen med det yttre händelseförloppet.4

I det följande bygger min framställning om inget annat anges 
på i första hand generalstabsverket kompletterat med Söderbergs 
och Hammarhjelms utmärkta översikter vid sidan av det tryckta 
källmaterial som speglar händelseförloppet, varav de viktigare åter-
finns som en kommenterad bilaga sist i texten. Mitt eget blygsamma 
bidrag till tolkningen av denna intressanta historiska händelse är 
möjligen ett försök att förankra skeendet i den historiska kontexten 

 2 Söderberg, N V, Got-
ländskt försvar, Visby 
1961, noter, s. V.

 3 Steffen, R, Gotland un-
der det ryska herraväldet 
1808, Visby 1942.

 4 Björkegren, Hans, Bron 
vid Ajmunds – en roman, 
Stockholm 1978 och 
senare upplagor.
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för att därigenom visa att det som skedde varken var särskilt under-
ligt eller ger anledning till moraliserande omdömen. Det som hände 
under dessa dramatiska veckor på Gotland våren 1808 hade under 
samma omständigheter kunnat inträffa var som helst i napoleon-
krigens Europa, som under denna tid fick uppleva såväl rationella, 
oblodiga uppgörelser kopplade till tidens hedersideal mellan annars 
oförsonliga fiender som vettlösa massakrer fjärran från all mänsklig 
värdighet.

Försvarsanstalter på Gotland
Gotlands försvarspolitiska roll under stora delar av 1700-talet kan 
möjligen sammanfattas så att flottans roll framhölls: om den svens-
ka flottan behärskade Östersjön från Karlskrona skulle en invasion 
omöjliggöras. Reguljära förband hade inte funnits på ön sedan ar-
tilleribataljonen förts över till Finland i Gustav III:s ryska krig 1788–
90 för att aldrig komma tillbaka. Trots artilleriets tillbakadragande 
under detta krig var förberedelserna av det gotländska försvaret mer 
ambitiöst då än det skulle komma att vara inför 1808–1809 års krig.5 
Förklaringen till detta står sannolikt att finna i att det tidigare kriget 
var tillkommet på svenskt initiativ och således lämnat utrymme för 
en bättre planering. Det tidigare kriget hade heller inte på långt när 
försatt Sverige i en sådan utsatt position som var fallet 1808.

600 musköter av 1725 år modell hade fördelats på ett lantvärn 
1801, men 1803 hade faran bedömts vara över varför bössorna sam-
lades in och lades i förråd. Krutet såldes.6 Dessa mer eller mindre 
fungerande antikviteter utan krut utgjorde öns beväpning 1808. 
Båtsmännen, som Gotland enligt indelningsverket var skyldigt att 
svara för, var redan avfärdade till flottan.7 

Nyheten om det ryska anfallet mot Finland nådde Gotland 
28 mars 1808, drygt en månad efter det att gränsen i Karelen över-
skridits. Postgången hade till dess legat nere i sex veckor p.g.a. islä-
get. Med samma postlägenhet anlände en kunglig förordning om 
upprättandet av ett nytt lantvärn efter i stort sett samma mönster 
som hade skett 1788. Fram till dess att lantvärnet var uppsatt be-

 5 Söderberg 1961, kap X.
 6 Söderberg 1961, s. 98.
 7 Hammarhjelm, B, Got-

ländsk krigshistoria. Från 
Gutasagan till 1814, Visby 
1999, s. 10.
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rodde Gotlands försvar på allmogeuppbåd av traditionellt snitt. 
2 april uppmanades allmogen att se över sina »vapen« i form av 
»pikar, spjut, klubbor samt liar och andra försvarsmedel …«8 De 
600 krutlösa gevären delades inte ut till allmogen utan reserverades 
för lantvärnet. I samma kungörelse uppmanades också till skärpt 
vaksamhet vid kusterna samt att vårdkasarna skulle sättas i använd-
bart skick.

När den ryska landstigningen påbörjades 22 april var den till-
förordnade landshövdingen Erik af Klint i färd med att registrera 
lantvärnsmän i Stånga. Lantvärnet var alltså ännu inte ens mönst-
rat, än mindre mobiliserat. De 600 krutlösa musköterna var inte 
utdelade. Öns enda försvar var det allmogeuppbåd som i enlighet 
med instruktionerna också mobiliserades. 

Ockupationen
Östersjön dominerades av den brittiska flottan, men våren 1808 var 
brittiska flottstyrkor tillsammans med delar av den svenska flottan 
sysselsatt med att patrullera och bevaka fransk-danska militära akti-
viteter i gränsvattnen mellan Sverige och Danmark. Danmark hade 
efter det ryska angreppet på Finland förklarat Sverige krig och ett 
angrepp från Danmark bedömdes som överhängande. Stora styr-
kor var samlade för detta under den inte helt obekante franske fält-
marskalken Jean Baptiste Bernadotte. Såväl den ryska kusten som 
Gotland saknade bevakning, vilket den ryske tsaren utnyttjade för 
företaget mot Gotland.

Vad var då syftet med den ryska operationen mot Gotland. Den 
officiella förklaringen formulerades tydligt i tsarens instruktion för 
Bodisco (se bilaga 1): Gotlands strategiska position mitt i Öster-
sjön betonades. I händerna på England skulle Gotland utgöra ett 
hot mot ryska intressen varför det var viktigt att förekomma detta. 
Tsaren hade också hört »om man får tro berättelserna därom« att 
Gotland ägde ett överflöd av rikedomar, mer än nog för att under-
hålla trupper. För ett kort ögonblick blir tsaren visionär i sin syn på 
den åtråvärda ön: rikedomarna skulle också kunna användas för att 

 8 Sveriges krig åren 1808 och 
1809 del 4.1, utgiven av 
Generalstaben, Krigs-
historiska avdelningen, 
Stockholm 1905, s. 120.
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»återuppliva dess sjunkna handel och industri«. Här antyds alltså 
möjligheten att infoga Gotland för gott i det ryska imperiet, även 
om detta nog inte ska tas på alltför stort allvar med tanke på de 
begränsade förutsättningarna för ett sådant företag. Bodisco hade 
till ryske sjöministern framfört den högst berättigade farhågan att 
företaget mot Gotland knappast hade några större förutsättningar 
att lyckas med tanke på fiendens (och med denna förstods i första 
hand Storbritannien) kontroll av farvattnen runt ön. Sjöministern 
lugnade Bodisco med att de franska styrkorna på dansk mark gav 
fienden annat att tänka på och att Gotland därför skulle lämnas utan 
avseende och undsättning.9 Det är att märka att kejsarens instruk-
tioner till Bodisco försiktigtvis innehåller en passus om att Bodisco 
kan komma att tvingas lämna ön (bilaga 1).

Utöver de officiella förklaringarna går det dock att se angreppet 
mot Gotland på ett betydligt enklare sätt: ön låg obevakad en dags 
segling från ryskkontrollerade hamnar. Genom angreppet måste 
Sverige dela upp sina redan hårt ansträngda militära resurser yt-
terligare. Dessa var redan fördelade på de södra, västra och finska 
arméerna samt norra fördelningen, senare kallad norra armén, vil-
ket i praktiken var mer än den svenska krigsmakten mäktade med 
avseende på trupper och materiel. Att den ryske sjöministern inte 
fann det på sin plats att presentera operationen på detta sätt till ex-
peditionsledaren Bodisco är inte att undra över. Sett på detta vis 
lyckades den ryska operationen eftersom svenskarna avsöndrade en 
större styrka av den södra armén och viktiga enheter ur flottan för 
undsättningsexpeditionen.

I ett övergripande strategiskt perspektiv var den ryska insatsen 
inte så ofördelaktig som det kan tyckas: om svenskarna och brit-
terna fortsatte att koncentrera sin uppmärksamhet på Danmark så 
fanns i alla fall en teoretisk möjlighet att under kortare eller längre 
tid kunna använda Gotland som centralt belägen flottbas samtidigt 
som britterna förnekades en sådan; om den ryska expeditionen 
skulle mötas med svenskt våld så skulle det försvaga de svenska styr-
korna i söder och därmed på sikt hela den svenska krigsinsatsen.10 

 9 Generalstaben 1905, 
s. 118.

 10 Syftet att binda svenska 
styrkor för att undan-
dra dessa från kriget i 
Finland framhålls av 
Tryggve Siltberg, »Die 
russische Ockupation 
Gotlands im Jahre 
1808« ur Wernicke, H 
(red), Beiträge zur Ge-
schichte des Ostseeraumes, 
Greifswald 1998, 2002, 
s. 124.
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Den svenska totala militära kraften var 1808 i praktiken mycket av 
ett nollsummespel. Finanser, utrustning och manskap hade redan 
detta första krigsår närmat sig och i vissa fall passerat sina max-
gränser. En sviktande front kunde i ett sådant läge endast förstärkas 
genom att försvaga en annan. Hade det dansk-franska anfallet blivit 
av hade också den ryska landstigningen på Gotland kunnat få en 
annan betydelse, också i dagens historieböcker.

Det handlade ändå inte om någon storstilad och välplanerad 
militär operation från rysk sida. På nio hopsamlade handelsfartyg 
skeppades 1800 man ut från Libau, dagens Liepaja, i Lettland den 
21 april 2008. Man gick helt utan militär eskort och närmade sig den 
gotländska kusten under svensk flagg. Det hela byggde på chans-
ningen att ön skulle vara fortsatt obevakad av fiendens flottstyrkor, 
en chansning som alltså gick hem. Invasionsstyrkan hade för avsikt 
att landstiga vid Östergarn, men den danske lotsen som tydligen 
inte besatt de bästa kunskaper om kustförhållandena ledde istäl-
let styrkan till Slesviken vid Grötlingbo, där flera av skeppen fick 
grundkänning. Då såväl vind- som bottenförhållandena var gynn-
samma avlöpte det hela utan skador eller förluster och landstigning-
en kunde påbörjas under fredagseftermiddagen 22 april och avsluta-
des under natten. Den enda kontakten med lokalbefolkningen var 
ett besök av några bönder som rott ut till de svenskflaggade fartygen 
samt av vicepastor Åkerman i Rone. Av dessa fick Bodisco bekräftat 
att ön var utan försvar.11

Ryssen kommer! Detta skräckbudskap utropades förmodligen 
åtskilliga gånger från det att de första ryssarna i sina karaktäristiska 
gröna uniformer vadade iland. I folkminnet hade detta för gotlän-
ningarna en innebörd som de erfarenhetsmässigt delade med ros-
lagsbönder och andra svenska kustbor.12 Det hade några genera-
tioner tidigare, i stora nordiska krigets slutskede, betytt plundring, 
mordbrand, mord och för många civilpersoner också fångenskap 
i Ryssland. Associationer till denna tidigare händelse tillsammans 
med gotlänningarnas kännedom om att ön låg utan försvar bör hål-
las i minnet då man betraktar den fortsatta händelseutvecklingen.

 11 Generalstaben 1905, 
s. 119. Rena faktaupgif-
ter i den följande skild-
ringen, alltså händelser, 
tider, inblandade per-
soner etc. följer härefter 
om inget annat anges 
verken av Generalsta-
ben 1905, Söderberg 
1961, Hammarhjelm 
1999 samt källmateria-
let i bilagorna i slutet av 
texten.

 12 Apraxins härjningar 
på 1710-talet har till 
skillnad från ockupa-
tionen 1808 efterläm-
nat ett mycket stort 
antal berättelser bland 
gotlänningarna enligt 
professor Ulf Palmen-
felt. Muntlig uppgift 
2008-01-11. Enl Söder-
berg 1961, noter, s. V 
har »Ingen tilldragelse i 
Gotlands historia utom 
Waldemarståget har gi-
vit upphov till så många 
sägner som den ryska 
invasionen 180«. Detta 
torde vara en missupp-
fattning och istället avse 
ryssarnas härjningar på 
1710-talet.
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Uppgifterna om ryssarnas landstigning spreds snabbt över ön, 
dels genom att vårdkasarna tändes när det stod klart att den märk-
liga ansamlingen av handelsfartyg inte var svenska utan ryska, dels 
genom larmringning i kyrkorna och genom kurirer. Redan tidigt 
på kvällen nådde budskapet landshövdingen Erik af Klint, som 
alltså befann sig i Stånga för att skriva ut lantvärnsmanskap enligt 
ett tidigare beslut. Erik af Klint var under långa tider Gotlands till-
förordnad landshövding under den ordinarie landshövdingen von 
Rajalins långa och många frånvaroperioder. Salomon Maurits von 
Rajalin var 1808 befälhavare för skärgårdsflottan och alltså än en 
gång frånvarande från sin landshövdingetjänst. På af Klints initiativ 
uppbådades allmogen, som samlades vid Böndersbacke vid Klinte 
kyrka och vid Ajmunds i Mästerby.

Mobiliseringen av allmogen föll tillbaka på den gamla traditio-
nen »man ur huse«, d.v.s. att kronan ägde rätt att mobilisera under-
såtarna för försvaret av den egna jorden. Det var alltså ingen åtgärd 
som av samtiden bör ha uppfattats som desperat eller huvudlös i 
sig: det var, med eller utan stöd av officiella kungörelser, normalt 
vid invasion av främmande trupp då inga reguljära förband fanns att 
tillgå. Flera hundra man samlades vid de provisoriska försvarsställ-
ningarna vid Ajmunds och Klinte. De var utrustade med primitiv 
beväpning som käppar, yxor och långa stakar med fastbundna lie-
blad. De som hade tillgång till sådana hade tagit med sig sina jaktge-
vär. Försvarsviljan hos de församlade var god, men i strid mot övade 
jägarförband med artilleriunderstöd hade utgången varit given och 
en massaker mycket trolig.

Samme af Klint som hade givit order om uppbådandet av allmo-
gen gav den 23 april order om att upplösa detsamma (bilaga 21). 
Budskapet om ryssarnas landstigning hade nått Visby samma dag på 
morgonen, lördagen den 23 april. På rådhuset hade en stor samling 
visbybor samlats. Klint redogjorde för läget och efter överläggningar 
bestämdes att allt motstånd var lönlöst och att vice landshövdingen 
med en delegation skulle fara ryssarna till mötes och samtidigt se 
till att skingra eventuella samlingar av allmogen som beslutat sig 
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för motvärn. Samtidigt beslutades att sända bud till fastlandet och 
meddela att Gotland var under ockupation. Rapporter avsändes till 
Karlskrona, Kalmar och Stockholm. Det var dock ingen av dessa 
officiella rapporter som först nådde Stockholm om det inträffade, 
utan ett meddelande som tillkommit på privat initiativ: Köpman-
nen Jakob Niklas Donner skickade skutskepparen Lind från Klinte-
hamn med en redogörelse, och denna nådde myndigheterna en dag 
före den officiella rapporten.13

Vid Sandäskes i Sanda socken möttes så den gotländska delega-
tionen med Bodisco för de första formella förhandlingarna. Bodisco 
garanterade gotlänningarnas säkerhet och egendom mot fritt intåg 
i staden och för inkvartering av 50 officerare och omkring 2 500 
man. Under söndagen den 24 april tågade större delen av den ryska 
styrkan in i Visby och inkvarterades. Inkvartering av trupp i stad 
eller i borgläger på landsbygden var en av de mer avskydda sidorna 
av ofred, och det spelade ofta mindre roll om truppen ifråga var det 
egna landets eller fiendesidans. Läsaren kan själv göra sig en före-
ställning om svårigheten att inkvartera, om inte 2 500 soldater så i 
alla fall omkring 1 500 i Visby innerstad. Från den 9 maj kaserne-
rades större delen av manskapet i kronobränneriet, förmodligen till 
stor lättnad för visbyborna.

Det till synes motsägelsefulla beteende att först uppbåda allmo-
gen för att därefter upplösa de sammankallade, ska inte ses som ett 
utslag av bristande mod hos en gammal man – af Klint var 76 år – 
utan snarare som tecken på en rationell kalkyl av en gammal krigs-
van yrkesofficer.14 Innan en överblick över situationen var möjlig 
gällde det att för säkerhets skull och så snabbt som möjligt uppbåda 
allmogen. När underrättelser om motståndarens numerär och ut-
rustning – som också innefattade artilleri – nått fram och bearbe-
tats var det lika naturligt att låta de samlade civilisterna gå hem. 
Att de tidiga uppskattningarna av ryssarnas numerär visade sig vara 
överdrivna ändrar inte riktigheten i denna bedömning: alternativet 
hade i bästa fall medfört det som af Klint själv framhåller: »mans-
pillan utan ändamål« (bilaga 21).

 13 Generalstaben 1905, 
s. 126.

 14 Klas Säve-Söderbergh 
ger en annan tolkning 
av det uteblivna mot-
ståndet. Författaren 
betonar allmogens 
motståndsvilja och me-
nar att motstånd hade 
varit möjligt då krut 
och vapen hade gått att 
uppbringa. Jag delar 
inte denna uppfattning, 
även om det hade varit 
praktiskt möjligt att 
skaffa fram krut. Säve-
Söderberg, K, Gotland 
1808. Civilkurage och 
motståndsvilja under 
den ryska ockupationen. 
B-uppsats i historia vid 
Uppsala Universitet, 
vt 2000.
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Beslutet att ge upp utan strid berövade kanhända dagens turist-
kartor en yngre motsvarighet till korsbetningen, men den bidrog 
sannolikt också till att ockupationen fick ett lugnt förlopp, vilket 
hade varit osannolikt om den hade genomförts under väpnat mot-
stånd.

Tryggve Siltberg har i en artikel velat ärerädda den gotländske 
bonden från förebråelsen att det skulle ha varit något slags utslag 
av lojt gotländskt folkkynne bakom den bekväma ryska ockupatio-
nen av ön.15 Alldeles oavsett att sådana fördomsfulla förklaringar av 
historiska händelser inte längre behöver tas på allvar så är de i detta 
fall också sakligt felaktiga: Det gotländska uppbådet var av allt att 
döma vid gott mod och försvarsberett.16 Det var af Klints beslut att 
upplösa det och det hade lika lite att göra med att denne var född 
smålänning som att det var gotländska bönder som skulle stå för 
försvaret. Oddsen var helt enkelt för ojämna. Siltberg visar också på 
ett övertygande sätt att den ryska ockupationen inte efterlämnade 
några demografiska spår efter sig på ön i form av s.k. »ryssungar«, 
så som på diffusa grunder påståtts. Det är möjligt eller rent av tro-
ligt att det förekom frivilliga intima kontakter mellan ryska soldater 
och gotländska kvinnor, även om den korta tid som ockupationen 
varade sätter en naturlig begränsning för omfattningen av sådana. 
Det upprörande borde inte ligga i detta antagande utan snarare i 
förekomsten av moraliska fördömanden av sådana kontakter. Att 
människor kan fatta tycke för varandra oavsett nationalitet och 
yttre omständigheter är kanske en mänskligare egenskap än att låta 
unga kvinnor med spädbarn i famnen löpa gatlopp vare sig det är i 
svenska historieböcker eller på Paris gator därför att barnens fäder 
var från en tidigare ockupationsmakt. 

Måndagen den 25 april samlade Bodisco magistraten på rådhuset. 
Han förklarade för borgmästare och rådmän att han nu tagit ön i 
besittning för den ryske tsarens räkning och att han själv var öns 
guvernör. Samma budskap spreds senare över ön genom en »pro-
klamation till Gotlands invånare« (bilaga 4). En sammanfattning 
av proklamationen är att det mesta skulle förbli vid det gamla, att 

 15 Siltberg 2002.
 16 Siltberg 2002, s. 128–

129.
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alla tjänstemän skulle behålla sina positioner och att en återgång 
till tidigare rådande normalitet skulle eftersträvas under det nya 
styret. I svepande ordalag försäkras att Bodisco ska underhandla 
med kejsaren om lämpliga åtgärder för att se till att landet försörjs 
med varor och att alla andra bekymmer som kan tänkas finnas ska 
avhjälpas. För den som inte ville foga sig i det nya styret utlovades 
ospecificerade straff.

All förbindelse med fastlandet förbjöds av Bodisco. Järnkedjor 
spändes över hamninloppet i Visby och fiskare och andra som mås-
te ut på sjön ålades att medföra ryska soldater – ett vad man kan 
misstänka verkningslöst påbud med tanke på den begränsade ryska 
numerären. I af Klints rapport (bilaga 21) efter ockupationen anges 
att ryssarna utöver huvudstyrkan i Visby endast hade skickat 130 
man till Slite och 12–15 till Klintehamn.

Ytterligare forskning skulle kanske kunna ge oss en intressant bild 
av det gotländska vardagslivet under ockupationen. De enda platser 
där den ryska närvaron påtagligt kan ha förändrat livet för invå-
narna lär dock ha varit Visby och Slite, där de enda större styrkorna 
var stationerade. Hur kontakterna mellan landsbygdens befolkning 
och ryssarna kunde se ut kan man få en glimt av genom en ovanlig 
källa, Jakob Karlsson Fie Lau (Fäi-Jakå) nedteckning av ett samtida 
vittnesmål om landstigningen och tiden därefter (bilaga 22 och 23). 
Mest intressant är kanske ändå den fina beskrivningen av den första 
reaktionen på beskedet om ryssarnas ankomst. Skildringen bär på 
den punkten en universell prägel och skulle snart sagt kunna beskri-
va vilken tid eller plats som helst på vår jord under förindustriell tid 
då starkt beväpnade trupper föll in i ett oförsvarat territorium. Man 
grävde ned värdesaker och åt hellre upp sina förråd själv tillsammans 
med grannarna hellre än att låta det komma i fienden händer.

Det hade förmodligen ändå inte varit särskilt svårt att efter rys-
sarnas avseglande hitta åtskilliga gotlänningar som inte hade märkt 
mycket av ockupationen eller kanske inte ens sett en ryss. I af Klints 
rapport efter ockupationens hävande (bilaga 21) anges, med vad 
som på goda grunder kan misstänkas vara en landshövdings nor-
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mala överdrifter (se kommentarerna till bilaga 21), att det inte bara 
varit visbyborna som lidit av ockupationen genom inkvarteringen 
i staden, utan att också lantmannen »fått vidkännas sin dryga del« 
genom obetalade skjutsningar. Skjutsning var en pålaga på lands-
bygdens allmoge som var innerligt avskydd eftersom den ansågs 
inte bara orättvis av de bönder efter allfartsvägarna som drabbades, 
men också irriterande genom att skjutsningarna störde arbetet på 
gårdarna. Normalt sett kompenserades skjutsbönderna med redu-
cerad skatt för tjänster utförda åt kronan, men av de många och 
intensiva besvären mot denna institution att döma ansågs denna 
kompensation inte tillräcklig. Resande utan uppdrag för kronan 
skulle betala sina resor kontant. Det är kanske ändå rättvist mot Bo-
disco och hans trupper att påstå att han hade kunnat fara fram värre 
under ockupationen av fiendeland än att lämna ön med obetalade 
skjutsar. Det var varken första eller sista gången som den svenska 
allmogen ansåg sig lurad på ersättning för denna verksamhet.

En faktor som i detta sammanhang inte får glömmas bort är den 
korta tid som ockupationen varade, från eftermiddagen 22 april då 
de första ryska soldaterna vadade iland till eftermiddagen 18 maj 
då de ryska fartygen lade ut från Slite. På den korta tiden lär inte 
den disciplinerade ockupationen ha hunnit avsätta några större spår 
utanför Visby. Hade den ryska närvaron förstärkts enligt de planer 
som fanns och därutöver blivit långvarig så hade det också blivit en 
helt annan såväl social som ekonomisk belastning för öns invånare 
än vad som nu blev fallet.

Hur kan då den milda behandlingen förklaras? Man kan se det på 
flera sätt: Bodisco hade från början insett att ockupationen var ett 
högriskföretag som byggde på den fromma men illa grundade för-
hoppningen att svenskar och engelsmän skulle strunta i att ryssarna 
erövrat svenskt territorium och därtill ett territorium som gav dem 
ett strategiskt marint drömläge mitt i Östersjön. Detta var knappast 
ett realistiskt antagande annat än i ett kortare tidsperspektiv, vilket 
Bodisco utan tvivel hade insett. I den situationen var det knappast 
läge att börja tala maktspråk och förvandla de gotländska bönderna 
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till livegna. Det fanns allt att vinna på att se till att den underkuvade 
befolkningen hölls lugn och vid gott mod. Man kan kanske likna 
det vid en inbrottstjuv som avstår från att vandalisera då han vet att 
sannolikheten för att åka fast är överhängande. En annan sida av 
saken är att Bodisco faktiskt menade vad han proklamerade och att 
detta också vid en mindre sannolik permanentad ockupation fak-
tiskt hade blivit den politik som hade förts på ön. Det som talar för 
detta är den ställning som Finland kom att åtnjuta efter erövringen: 
i stort sett kan Bodiscos proklamation flyttas över till Finland och 
de förhållanden som kom att råda där under det dryga sekel som 
landet var ryskt storfurstendöme. Men lika gärna som att peka på 
Finland kan man istället framhålla Polen, som efterhand kom att få 
en ställning mycket långt ifrån den finska autonomin.

En annan faktor att beakta är att kejsarens instruktioner till Bo-
disco inskärpte att gotlänningarna skulle behandlas milt (bilaga 1). 
Nu är detta inget som ska tas alltför bokstavligt: Också Apraxins 
instruktioner i samband med härjningarna mot slutet av stora nord-
iska kriget hade formuleringar om återhållsamhet. Hade Bodisco 
haft en annorlunda läggning och omständigheterna varit andra så 
hade inte heller 1808 års kejserliga instruktioner behövt betyda sär-
skilt mycket på den punkten. 

Tanken har framförts att Bodiscos uppträdande hade till syfte 
att möjliggöra en återkomst till ön genom en förnyad ockupation.17 
Även detta är en möjlig förklaring. Den politiska och militära si-
tuationen 1808 gjorde visserligen detta i praktiken omöjligt. En 
permanentad ockupation av Gotland kunde inte genomföras utan 
herravälde över Östersjön, och för att kunna uppnå detta krävdes 
storpolitiska förändringar av ett slag som inte fanns i sikte 1808. Na-
poleon må ha härskat på kontinenten, men haven inklusive Öster-
sjön tillhörde den brittiska flottan. Å andra sidan skiftade storpoliti-
ken mycket snabbt under napoleonkrigen. Få hade t.ex. kunnat ana 
att den namnkunnige franske fältmarskalk som 1808 stod i begrepp 
att invadera Sverige några år senare skulle göra det som kronprins 
på svenskarnas begäran.18 

 17 Siltberg 2002, s. 124–125.
 18 Bodisco ska ha yttrat, att 

om kejsaren bara lyssnade 
till hans mening så skulle 
han komma tillbaka med 
14 000 man och att Got-
land för Ryssland borde 
betraktas som viktigare 
än Finland. Uppgiften har 
dock svårt att hävda sig 
vid en källkritisk gransk-
ning. Bodisco hade svårig-
heterna med att behålla ön 
klara för sig, vilket dennes 
meningsutbyte med den 
ryske sjöministern visar. 
Hans erfarenhet på ön 
hade visat att han själv på 
den punkten hade haft 
rätt och den ryske sjö-
ministern fel. Uppgiften 
bygger på vad tullinspek-
tor Tigerström sade sig ha 
hört en melankolisk och 
känslosam Bodisco yttra 
inför den ryska avfärden 
från Slite. Tigerströms 
relation har på denna 
punkt låg trovärdighet. 
Hans skriftliga berättelse 
bär drag av dramatisering 
och betoningen av att 
han noga såg till att vara 
ensam med Bodisco då 
denne yttrade sina tankar 
om en framtida återkomst 
inger inte förtroende. Axel 
Tigerström, »Ryska inva-
sionen på Gotland 1808«. 
Ur Portfeuille utg av Cru-
senstolpe D.2, Stockholm 
1841.
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I alla händelser var den milda behandlingen av ön inte någon ex-
traordinär företeelse i tiden, och verkar heller inte ha betraktats som 
en sådan av samtida iakttagare. Även om napoleonkrigen innebar 
en brutalisering av krigföringen så innebar detta inte att kriget – till 
skillnad mot dagens situation – alltid slog hårt mot civilbefolkning-
en. Den franska ockupationen av de tyska staterna medförde t.ex. 
mycket sällan grymheter mot civilbefolkningen och den internatio-
nellt skolade officerskåren talade franska med varandra över fien-
delinjerna och var måna om att uppföra sig på ett för officerskåren 
hedrande sätt. Detta gällde också de ryska högre officerarna.

Undsättningen och ockupationens hävande
Beskedet om vad som hade hänt på Gotland nådde Stockholm den 
28 april på köpman Donners initiativ, och det satte omedelbart 
igång ett intensivt arbete. Samma dag utgick order om öns återer-
övring till armén och flottan.

Fältmarskalken och befälhavaren för södra armén, Johan Kristo-
fer Toll, utsåg överstelöjtnanten Fleetwood till befälhavare för ope-
rationen och 2 000 man infanteri fick frånträda patrulleringen vid 
skånska kusten för att med s.k. forcerad marsch ta sig till Karlskrona, 
Sveriges stora örlogshamn, för vidare utskeppning mot Gotland. 
Forcerad marsch innebar vid den här tiden att soldaterna fick åka på 
allehanda vagnar av vad slag man lyckades frambringa. Den 9 och 
10 maj embarkerade trupperna på fartygen tillsammans med 14 ka-
noner. Marschen hade tagit ett par dygn i anspråk. Den 11 seglade 
flottstyrkan under befäl av amiral Cederström iväg mot Gotland. 
Då var redan två svenska linjeskepp på plats för att avskära alla ryska 
förbindelser med hemmahamnarna. Lördagen den 14 ankrade de 
svenska fartygen i Sandviken på Östergarnslandet och trupperna 
med utrustning fördes i land under kvällen och natten. En parla-
mentär från den svenska styrkan skickades omgående till Visby för 
att kräva den ryska styrkans kapitulation. Bodisco höll efter samtal 
med det svenska sändebudet under söndagen krigsråd och kom vid 
detta fram till den enda realistiska utvägen, att förhandla fram så 
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goda villkor som möjligt för avtåg utan strid. Ryssarnas situation var 
i detta läge lika ohållbar som gotlänningarnas hade varit vid ockupa-
tionens inledning. Svenska linjeskepp förhindrade all förstärkning 
från hemmahamnar och gotlänningarna behövde i detta läge inte 
ta till vapen för att försvåra eller omöjliggöra ryska operationer, det 
hade räckt med att de obstruerat matleveranser och körslor. Fleet-
woods trupper mötte det svenska sändebudet von Yhlen tillsam-
mans med Bodiscos adjutant Borosin i Ganthem. Fleetwood var på 
väg mot Visby och en eventuell strid; von Yhlen och Borosin var på 
väg i motsatt riktning med kapitulationsakten, som undertecknades 
av Cederström tidigt på morgonen den 16 maj.

Enligt kapitulationsakten, eller »artiklar angående Gotlands 
återlämnande« (bilaga 11) skulle de ryska trupperna inom två dagar 
lämna Gotland och också lämna kvar alla vapen och all ammunition 
samt ersätta vad de på olika sätt förbrukat på ön. De förband sig 
också att inte strida mot Sverige under ett års tid. Den sista punkten 
kan för oss förefalla meningslös, men var det inte på den tiden. Ett 
sådant löfte avgivet mellan höga officerare gick inte att bryta utan 
hederns förlust. Under napoleonkrigen var det inte ovanligt att till-
fångatagna officerare tilläts åka hem på permission för att ordna 
upp sina affärer eller av andra skäl mot löfte att frivilligt återvända 
till fångenskapen. Att inte återvända innebar en skam och var inte 
särskilt vanligt, även om det naturligtvis förekom. Ryssarna skulle 
också ersätta all materiel och förnödenheter som tillhört kronan. 
Trupperna skulle återvända på samma skepp som de kommit med 
och garanteras fri lejd till sina hemmahamnar.

I stort sett gick embarkeringen enligt överenskommelsen och 
händelseförloppet kan mycket väl följas genom de bifogade bila-
gorna. Avväpningen av de ryska trupperna skedde den 17 maj på 
eftermiddagen i Slite, varefter trupperna gick ombord (se t.ex. bi-
laga 20). Den ryska materielen förtecknades av major Stålhammar, 
som hade sänts till Slite med tre bataljoner för avväpningen. Utrust-
ningen sändes därefter till Visby (bilagor 18 och 19). Det finns dock 
tecken som tyder på att avväpningen och den ryska embarkeringen 

Svenskarnas landstigning 
efter samtida gotländskt 
kopparstick. Ur Steffen, R. 
Gotland under det ryska 
herraväldet 1808, 
Visby 1942.
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inte gick helt friktionsfritt och att företaget t.o.m. riskerade att för-
lora sin fredliga inramning. Cederström hade den 18 maj avsänt en 
rapport till Kalmar och generalmajor Anckarswärd (bilaga 17) med 
en annan bild av händelseförloppet än den som han avgivit i den of-
ficiella rapporten till Stockholm. Enligt rapporten till Kalmar hade 
ryssarna mot avtalet låtit förnagla flera av de kanoner som de hade 
skyldighet att lämna oförstörda i svenskarnas händer. Enligt denna 
rapport hade de också förstört krutförråd och stod i begrepp att läm-
na ön utan att betala sina skulder. Cederström beredde sig på att 
lätta ankar och segla upp till Slite med sin flottstyrka för att förmå 
Bodisco att leva upp till de överenskomna artiklarna i kapitulations-
akten. Denna bild av ett mer komplicerat skeende i ockupationens 
slutfas bekräftas av Cederström i ett privat brev till sin syster, skrivet 
under återfärden till Karlskrona den 20 maj. Enligt detta hade rys-
sarna på olika sätt förhindrat att deras vapen skulle hamna i svensk-
arnas händer. Man hade kastat bort vapen, gömt gevär och sablar i 
skogen samt sålt vapen till ön invånare. Cederström angav också i 
sitt brev att ryssarna hade blivit förbittrade då de såg hur liten den 
svenska styrkan var som hade kommit till Slite för att övervaka av-
väpningen och avseglingen. Den svenska styrkan hade visat tecken 
på farlig stridsvilja: »Det var ej långt borta från en massaker blev 
utav ty vårt folk ville lika så gärna slåss och sticka ihjäl ryssarna som 
de ville försvara sig.«19

Det är svårt att bedöma om avvecklingen av ockupationen verkli-
gen hade varit nära att gå över styr. Vi kan utgå från att nerverna var 
på helspänn på båda sidor och att det likaså fanns åtskilliga på ömse 
sidor av såväl manskap som officerare som var besvikna över att det 
inte hade kommit till strid. Det är väl omvittnat att manskap och 
officerare under napoleonkrigen och även senare krig såg fram emot 
striden, även om de ofta fick anledning att ångra sin iver då kulorna 
började vina och de såg sina kamrater dö på ett mindre ärofullt sätt 
än de hade föreställt sig. Uppenbart är dock att situationen inte var 
så allvarlig att den ledde till några allvarligare incidenter. Trupp-
disciplinen på båda sidor hade fungerat väl. Det är kanske beteck-

 19 Brevet citerat i Arne 
Finnberg, »Om Napo-
leonkrig och National-
beväring«, Gutabygd 
1991, s. 133–134.
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nande att Cederström i sin officiella berättelse tydligt tonar ned de 
motsättningar som funnits, men att han i sitt privatbrev till systern 
istället gör det motsatta. Till Kungl. maj:t låg det i hans intresse att 
visa att han hade varit situationens herre, till systern kunde han gott 
kosta på sig att berätta en spännande historia, inte nödvändigtvis 
mindre sann än den som avgått till kungliga kansliet i Stockholm, 
men berättad med ett annat perspektiv.

På eftermiddagen den 18 maj 1808 var Gotland återigen svenskt. 
Bodiscos hedervärda uppträdande prisades av svenskarna, medan 
hårdare omdömen väntade honom i Ryssland. De ryska krigs- och 
sjöministrarna, som nu säkerligen kommit till klarhet över att före-
taget kanske inte hade haft de bästa förutsättningar att lyckas, letade 
efter en syndabock och fann en sådan på bekvämt avstånd i Bo-
disco. Denne ställdes inför krigsrätt tillsammans med de officerare 
som hade ingått i det rådslag som beslutat ge upp ön utan strid. De 
åtalade fråndömdes sina officersvärdigheter och Bodisco förvisades 
på livstid enligt känt ryskt märke. Den orden som han hade mot-
tagit vid Gotlands erövring fick han lämna tillbaka. Förvisningen 
varade dock inte länge. Bodisco benådades snart och fick tillbaka 
sin orden.20 Även från rysk sida bör man ha insett att Bodisco uti-
från de givna förutsättningarna hade skött sina åtaganden med stor 
ansvarskänsla, och i hög grad bidragit till att den kortvariga ryska 
ockupationen av Gotland avlöpt utan meningslös blodspillan.

Också på den svenska sidan fanns anledning att utreda om några 
förrädiska handlingar begåtts under den knappa vårmånad då Got-
land hade varit under rysk överhöghet, varför en lagman sändes till 
ön för att utreda saken. Trots ingående förhör med de inblandade 
kunde inga oegentligheter upptäckas i kontakterna med ryssarna 
eller på annat sätt i samband med ockupationen. En löjtnant Lund-
gren dömdes för att ha varit ryssarna behjälplig, men domen rörde 
kanske mer det förhållandet att löjtnanten hade förskingrat egen-
dom för den frånvarande landshövdingen Rajalin.21 Juridiskt sett har 
alltså alla inblandade på såväl den ryska som svenska sidan friats. Om 
några ansvariga ska pekas ut på de båda sidorna så låg väl ansvaret på 

 20 Generalstaben 1905, 
s. 141 not 1.

 21 Söderberg 1961, s. 108.
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rysk ministernivå eller hos tsaren för att det ryska företaget misslyck-
ades. Men då bör man komma ihåg att operationen oavsett utgång 
inte saknade logik i kriget mot Sverige, som tidigare nämnts.

I Sverige ligger väl ansvaret för att ön ockuperades på den svenska 
krigsledningen, som underlåtit att patrullera Gotland så som krigs-
planeringen förutsatte. Men så som läget såg ut för svensk del under 
våren 1808 med fiender snart sagt överallt inom och utom rikets 
gränser så är detta en kritik som väger tämligen lätt. Att ockupa-
tionen avlöpte utan blodspillan kan närmast Bodisco och af Klint 
tackas för, och kanhända också personer kring dessa båda som idag 
inte låter sig identifieras i det bevarade källmaterialet.

Några källor till den ryska ockupationen 1808
Under det tidiga 1800-talet hade den administrativa utvecklingen 
nått så långt att krigsmakten och krigföringen omfattades av en väl 
utvecklad byråkrati. Mycket känns igen från dagens förhållanden 
med utredningar, betänkanden, regelverk och skriftliga instruktio-
ner och order. Såväl 1808–1809 års krig som den ryska kampanjen 
mot Gotland finns alltså tämligen väl dokumenterad och avspeglas 
i ett rikt källmaterial av varierat ursprung. Till detta kan tilläggas att 
redan 1700-talsmänniskan börjat intressera sig för att föra dagböck-
er och privata anteckningar på ett sätt som tidigare var ovanligt. Vi 
kan därför följa den ryska ockupationen och andra militära händel-
ser under detta krig på en ofta mycket detaljerad nivå. I de bifogade 
bilagorna ges ett prov på ett antal sådana källor av olika natur.

Bilagorna har här behållit den ordning som de har i källutgå-
vorna, vilket innebär att de inte alltid är kronologiskt ordnade i 
förhållande till händelseutvecklingen. Jag kommer också att upp-
märksamma detta i de följande kommentarerna.

Bilaga 1–12 utgörs av de dokument som hämtats från Sveriges 
krig åren 1808 och 1809 del 4.1, utgiven av Generalstaben, Krigshisto-
riska avdelningen, Stockholm 1905. Bilagorna är här omnumrerade 
jämfört med generalstabsverkets.
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Bilaga 1. Detta dokument är en översättning av den skriftliga 
instruktion som Bodisco mottog av tsaren inför invasionen. I do-
kumentet utstakas i allmänna termer syftet med ockupationen, hur 
Bodisco ska styra ön och vilka verksamhetsområden som ska prio-
riteras. Detta dokument, liksom bilaga 2 och 3 har sina rötter i 
de omfattande undersökningar i ryska arkiv som svenska militär-
historiker genomförde vid tiden omkring förra sekelskiftet. Efter 
ryska revolutionen skulle det dröja till 1990-talet innan utländska 
forskare med någorlunda frihet kunde röra sig i de ryska arkiven. 

Bilaga 1. 
Kejsarens instruktion för 
Bodisco.
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Bilaga 1. forts.
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Bilaga 1. forts.
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Bilaga 1. forts.

Bilaga 2. 
Ständig indelning för ryska 
landstigningskåren.
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Styrkebesked över ryska 
landstigningskåren.

67
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Bodiscos proklamation till Gotland invånare (bilaga 4) och kun-
görelsen angående de ryska truppernas underhåll på Gotland (bi-
laga 5) är av samma slag som normala svenska myndighetsbeslut 
som var avsedda att föras ut till allmänheten. Dessa spreds med de 
medel som stod till buds, genom anslag, publicering och genom att 
de upplästes i predikstolarna. Enligt generalstabsverket (General-
staben 1905, s. 123) spreds proklamationen, bilaga 4 genom upp-
läsning i öns predikstolar.

Bilaga 4. 
Bodiscos proklamation till 
Gotlands invånare.
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Bilaga 4. forts.

Bilaga 5. 
Bodiscos kungörelse angå-
ende ryska trupperna.
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Bilaga 6, Bodiscos kungörelse angående rättegångsväsendet, är 
principiellt av samma natur som bilaga 4, men i praktiken mer en 
myndighetsförordning. I vad mån denna spreds till allmänheten och 
i vilken form är osäkert. Det är möjligt att den lästes upp från predik-
stolarna runt om på ön eftersom den är skriven i kungörelseform. 
Att vara åhörare av uppläsning av kungörelser i den svenska luther-
ska statskyrkan var inte alltid förenat med ett högt underhållnings-
värde. Aktstycket är intressant då det visar att Bodisco mycket tidigt 
efter ockupationens inledning hade att förhålla sig till hur det civila 
samhället skulle ordnas under de rådande omständigheterna. Un-
dersåtar som var missnöjda med de lägre domstolarnas utslag kunde 

Bilaga 5. forts.

049-fran_gutabygd_2008-inlaga-080506.indd   70 2008-05-06   12:00:26



71

ju inte längre överklaga till högre rättsinstanser på fastlandet eller 
till Kungl. maj:t. Överklaganden skulle nu istället riktas till Bodisco 
själv, som runt sig samlade ett råd, eller en »provisorisk kommitté«. 
I dokumentet berörs också översiktligt hur andra delar av adminis-
trationen på ön ska organiseras. De »charta sigillatamedel« som 
omtalas i punkt 8 avser de stämpelavgifter som sedan 1600-talet in-
förts på en rad olika offentliga tjänster, som lysningar, markaffärer, 
tillsättningsärenden, etc. Inkomsterna kallades för stämpelmedel, 
och var i praktiken en skatt.

Bilaga 6. 
Bodiscos kungörelse angå-
ende rättegångsväsendet.
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Bilaga 6. forts.
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Bilaga 6. forts.
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Bilaga 7 är den instruktion som fältmarskalk Toll skickade med 
överstelöjtnant Fleetwood då denne med 2 000 man ur den södra 
armén skulle förflytta sig i ilmarsch till »Ccrona«, d.v.s. Sveriges se-
dan stormaktstiden viktigaste örlogsstation, Karlskrona. (Militärer 
var redan vid denna tid svaga för förkortningar.)

Bilaga 6. forts.

Bilaga 7. 
Tolls instruktion för övers-
telöjtnant Fleetwood.

74
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Bilaga 7. forts.

Bilaga 8.  
Ständig indelning för 
undsättningskåren.

049-fran_gutabygd_2008-inlaga-080506.indd   75 2008-05-06   12:00:46



76

Bilaga 9 är ett exempel på vilka sammanställningar som kan 
göras med uppgifter hämtade ur svenska Krigsarkivets bestånd. I 
det här fallet har truppernas lönelistor använts för att fastställa den 
svenska undsättningsstyrkans sammansättning och numerär.

Bilaga 9. 
Styrkebesked över undsätt-
ningskåren.

Bilaga 10 vittnar om att undsättningsstyrkan anlänt till Gotland 
för att jaga bort ryssarna. Det är styrkans överbefälhavare Ceder-
ström som med sitt vädjande om gotlänningarnas bistånd ger oss en 
bild av det tidiga 1800-talets krigföring. Trupperna var långt ifrån 
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oberoende av det civila samhället. Särskilt foder till hästar och till 
vad dragdjur man kunde göra tillgängliga var ofta en kritisk brist-
vara och en flaskhals i krigföringen. Proklamationen bör i förväg ha 
tryckts i Karlskrona i en okänd upplaga och spridits över ön med 
kurirer. I all sin sirlighet och ordrikedom är budskapet enkelt: Trots 
att kungen var överhopad av bekymmer och fiender kom han till er 
undsättning så snart han fick höra att också Gotland anfallits – nu 
får ni anstränga er tillbaka!

Bilaga 10. 
Cederströms proklamation 
till Gotlands invånare 
14/5 1808.
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I bilaga 11 regleras hur de ryska trupperna ska lämna ön.

Bilaga. 10. forts.

Bilaga 11. 
Artiklar angående Got-
lands återlämnande.
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Bilaga 12 riktar sig till den gotländska allmänheten och sam-
manfattar artiklarna i avtalet med Bodisco om öns återlämnande till 
svenska kronan. Den innehåller också en uppmaning att underlätta 
tillvaron för de »käcka« trupper som lämnas kvar på ön samt att 
upprätta ett lantvärn av »landets raske söner«. Ordvalen speglar på 
ett fint sätt tidens soldatideal. Det är dessa gotlänningar som kom 
att utgöra föregångaren till den svenska värnpliktsarmé som efter 
förra sekelskiftet kom att ersätta Karl XI:s gamla indelta armé.

Bilaga 12. 
Cederströms proklamation 
till Gotlands invånare 
16/5 1808.

Bilaga 11. forts.
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Bilaga 13 utgör det första dokumentet av de som hämtats från 
källsamlingen Bulletiner under kriget imellan Sverige, Ryssland och 
Danmark 1808 och 1809, som sammanställdes och trycktes tre år efter 
kriget. Denna volym utgör fortsättningen på en numera starkt för-
svagad tradition som inletts på 1600-talet, och som innebar samman-
ställningar och ibland också kommentarer av primärkällor. Denna 
volyms innehåll utgörs som titeln anger av bulletiner, vilka i detta 
fall huvudsakligen var upprättade efter till Kungl. maj:t inkomna 
rapporter, d.v.s. till det kungliga kansliet. Här finns också kungörel-
ser från den ryska sidan, som man får anta har skickats för kännedom 
från trupperna i Finland. Bulletinerna var inte avsedda att läsas upp i 
predikstolarna som kungörelser, snarare är de att betrakta som tidiga 
pressmeddelanden. Bulletinernas nyheter spreds ofta i praktiken ge-
nom att landsortspressen återgav stockholmstidningarnas notiser. 
Stockholmstidningarna, men också utländska tidningar, fyllde på så 
sätt en funktion som kan liknas vid dagens nyhetsbyråer.

Kronologin börjar här om på nytt i förhållande till de tidigare 
bilagorna och bilaga 13 och 14 utgörs av rapporter från amira-

Bilaga 12. forts.
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lerna Puke och Cederström om den svenska flottans operationer 
efter islossningen fram till dess beskedet om den ryska invasionen 
inkom. Dess huvuduppgift var att patrullera vattnen mellan Sverige 
och Danmark för att försvåra eller förhindra den befarade fransk-
danska invasionen under ledning av Jean Baptiste Bernadotte. Puke 
var överbefälhavare på den svenska huvudflottstationen i Karlskro-
na och Cederström var den som inom kort skulle leda den svenska 
undsättningsstyrkan till Gotland.

Bilaga 13. 
Rapport från flottan i 
Karlskrona efter vinterup-
pehållet.

Bilaga 14. 
Rapport från danska krigs-
skådeplatsen.
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Bilaga 14. forts.
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Bilaga 15 är daterad 2 maj 1808 och innehåller den bulletin som 
offentliggjorde den ryska landstigningen 22 april. Meddelandet 
från Gotland hade nått Stockholm redan 28 april vilket visar ef-
tersläpningen mellan de inkomna rapporterna och kungörandet av 
dessa – i den mån de alls kungjordes: Beslut om detta togs i Kungl. 
maj:ts kansli. I alla händelser kan vi vara övertygade om att den 
ryska invasionen var en spridd kunskap i huvudstaden också före 2 
maj. Under denna tid av hårt tyglad press var ryktesspridningen rikt 
utvecklad. I detta fall kunde stockholmarna i alla händelser läsa om 
den ryska invasionen i en notis byggd på denna bulletin i Dagligt 
Allehanda den 3 maj.

Man möter ibland förvåning över att budskapet tog så lång tid 
som nästa en vecka att färdas från Gotland till Stockholm, och att 
det hade tagit ytterligare någon dag om inte budskapet hade nått 
fram snabbare efter ett privat initiativ av en gotländsk köpman. Det 
lär dock inte varit någon som reagerat på detta i samtiden: medde-
landen tog ofta god tid på sig och det visste man att leva med.

Bilaga 15. 
Rapport från af Klint om 
den ryska landstigningen.

Bilaga 16 kan kallas en underrättelserapport från det ockupe-
rade Gotland. Idag skulle motsvarande ha skett med spaningsflyg 
eller satellit, men här är det alltså Löjtnant Fries ombord på kuttern 
Kottka som rapporterar vad han observerat av ryska aktiviteter un-
der sin segling utanför den gotländska kusten från Kappellshamn 
till Visby.

Bilaga 16. 
Om observationer av den 
ryska styrkan.
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Bilaga 17 är en förhandsrapport om den svenska undsättnings-
operationen som tagit vägen över Kalmar från Gotland och därmed 
anlänt till Stockholm en dag före den officiella rapporten från Ceder-
ström. Att den sändes iväg över Kalmar hängde sannolikt samman 
med att det råkade vara en passande privat skeppsavgång dit just då.

Bilaga 16. forts.

Bilaga 17. 
Anckarswärds rapport 
om den svenska undsätt-
ningen.
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Bilaga 18 är befälhavaren Cederströms officiella och mer utför-
liga rapport om hur undsättningen förlöpt. Det är särskilt intressant 
att notera under vilket samförstånd de praktiskt detaljerna ordnas 
efter fredsartiklarnas underskrift. Bodisco krävdes på de pengar 
som han »rekvirerat och uttagit« (ordning och reda också där) från 
lantränteriet. Dessa pengar hade dock den ryske befälhavaren inte 
kvar eftersom han av handlare Schwan i Visby, tydligen med full 
dokumentation i ordning, upphandlat ett fartyg, som han nu ef-
terlämnade som betalning – efter att i laga ordning lämnat in kö-
pehandlingar och fartygsdokumenten på rådhuset. Med detta låter 
sig Cederström nöja. Han måste dock avvisa krav på ersättning som 
kommer in från de gotlänningar som haft kostnader för inkvarte-
ringen av de ryska trupperna. Hade det handlat om svenska trup-
pers inkvartering så hade normalt sett ingen ersättning heller utgått 
utan det hade betraktats som ett slags skatteuttag. Det är möjligt att 
denna syn gjorde det enklare för Cederström att inte befatta sig med 
sådana krav också då det gällde ryska trupper.

Bilaga 17. forts

Bilaga 18. 
Cederströms rapport om 
den svenska undsätt-
ningen.
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Bilaga 18. forts
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Bilaga 18. forts.
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Bilaga 19 är den förteckning över de ryska vapen och utrustning 
som efterlämnades vid de ryska truppernas embarkering och som 
nämns i bilaga 18.

Bilaga 18. forts.

Bilaga 19. 
Bilaga till Cederströms 
proklamation 16/5 (bil 12 
ovan).
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Bilaga 20. Amiral Cederström var överbefälhavare för den svens-
ka undsättningsexpeditionen, men befälhavare för landstignings-
styrkan var överstelöjtnant Fleetwood, som författat denna rapport 
till Kungl. maj:t. om operationen. Fleetwood tågade med ett de-
tachement av Södra armén i Skåne till Karlskrona varifrån undsätt-
ningsoperationen utgick.

Bilaga 19. forts.

Bilaga 20. 
Fleetwoods rapport om den 
svenska undsättningen.
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Bilaga 20. forts.
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Bilaga 21. Vice och under ockupationen tjänstgörande landshöv-
ding Erik af Klints rapport till Kungl. maj:t. efter ockupationen. Det 
är värt att uppmärksamma skillnaden mellan Cederströms rapport 
(bilaga 18) och denna vad gäller tillståndet på ön efter ryssarnas 
avfärd. Den utifrån kommande Cederström understryker hur väl 
de ryska trupperna uppfört sig och att det som tagits av kontan-
ter ersatts med ett fartyg. af Klint betonar istället de stora förluster 
och kostnader som ockupationen förorsakat, och faller därmed in i 
det mönster av landshövdingeberättelser som alltid måste betraktas 
källkritiskt. Som kungens ställföreträdare och ansvarig för sitt län 
låg det i landshövdingens intresse att svartmåla situationen i länet, 
dels för att på så sätt enklare få del av statliga resurser, dels för att 
i efterhand ha lättare att visa hur de egna åtgärderna bidragit till 
framsteg och förbättringar. På det stora hela skilde sig alltså lands-
hövdingarnas förhållande till regeringen inte mycket från dagens 
lokal- och regionalpolitikers.

Bilaga 20. forts.

Bilaga 21. 
af Klints rapport om ocku-
pationen.
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Bilaga 21. forts.
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Bilaga 22 och 23 på följande sidor utgörs av en för denna tid 
tämligen unik nedteckning av ett samtida vittnesmål ur allmogen 
av Jakob Karlsson Fie Lau (Fäi-Jakå). Första texten är på origina-
lets gutamål och den andra en översättning av texten till svenska. 
Även om vi inte exakt kan fastställa textens tillkomstsätt, så bidrar i 
alla händelser källan med värdefull kunskap till hur landstigningen 
uppfattades av såväl samtiden som i de efterföljande folkliga tradi-
tionerna, låt vara att vi inte helt säkert kan skilja de båda uppfatt-
ningarna från varandra.

Jakob Karlsson Fie Lau (Fäi-Jakå), utdrag ur Anteckningar No 3. »A 
Hisstorjå um Ryssarrs Landstäigning pa Gåttland 1808«. Otryckt 
manuskript utan år. Avskrift och översättning av Lena Axelsson. 
Texten hämtad från:
http://hem.bredband.net/davidahlqvist/ryssar.html 2008-01-08.

Jag vill tacka Lena Axelsson för hennes tillstånd att använda texten 
med översättningen. Jag vill också tacka Las Jakobsson och Ulf Pal-
menfelt för värdefulla synpunkter på textens form och innehåll.
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A Hisstorjå um Ryssarrs Landstäigning pa Gåttland 1808.

Hisstoriissberättaren jär Olof Olofson Snevide i Hafdhem som 
var född därstädes den 1 Maj 1793.

I Aprill 1808, landstaig Ryssän i Gråitlingbo, för ti’ ta inn 
Gåttland, dän traktens fållk, u de yvriä Gåttlänningar till stor 
förskräkkällsä, när de blai tillkännagivä pa hail landä. De blai 
bråttum me ti’gåim unndar all värdfull förmål u sakar, så sum 
silvarpukalar u sillvarskaidar, u annä, u där i blant bränn-
väinsförrådi, sum forslädäss äut i skog u marrk u gåimdäs i 
fagninghopar u undar stor grastain u döiläikt. Fållki blai me 
ains gässtvännlitt mot varandrä, äfvan de mässt snålä u obarrm-
härrtuä mot de fattiä, u bjaudäd varanndrä pa förplägning av de 
bässtä de aigdä, hälldar än att Ryssn skudd ha gutt av de, så gav 
di bårr’n dail.

Allt arrbetä stännädä, u fållki samblädäss i grannlagi pa’n 
parrt; kalar pa’n parrt, u kvinnfållki i fyllgä pa’n annar parrt, 
u slo säin hudar i hop u risslveräd me varandrä, va di skudd ta 
vägän fö’ ti’ unnflöi Ryss’n, när han kåm ti’härrjä u brännä, u 
ti’ta de di aigdä u haddä; män, undar täid’n så jetäd di u drikkäd 
de bässt di haddä, kalar pa sitt håll, u kvinnfållki pa sitt, hälldar 
än att Ryss’n skudd ha de.

Wäis Passtånn i Gråitlingbo (Åkarman) sum kund någ Rysskå 
var djärrvar nukk, u räidäd ner ti’Ryssar bäi landningsplass’n, 
u säggd Dumm: »Jär finnäs innt försvar äut’n lanndä jär Er 
givä«. Ättar någu undarhandling, to Ryssars Offiserar Prästän 
um hand, u någrä av mannskapä fikk ta varå pa hän’n. Fram mot 
kvälld’n kåm Ryssar marskernäs upp ti’Gråitlingbo Prässtgard, 
me Präst’n millum täu Offiserar. Där slogs lägar, u Offserarna 
bodä troligän i Prässtgard’n. All så var di fridliä, män’n dail 
svärrmäd kring i gardar, u to va di vidd ha i matväg u än Ryss 
sägg till a gammäl källing bäi Dals: »livar du ännu Gretä«. 
Sumbliä gikk inn i Körrku u fallt pa knäi i Sles körkbännk. 

Bilaga 22. 
A Hisstorjå um Ryssarrs 
Landstäigning pa Gått-
land 1808. 
Texten fortsätter på föl-
jande vänstersidor.
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En historia om ryssarnas landstigning på Gotland 1808.

Historieberättaren är Olof Olofson Snevide i Hafdhem som var 
född därstädes den 1 Maj 1793.

I april 1808, landsteg ryssen i Grötlingbo, för att inta Got-
land, den traktens folk och de övriga gotlänningarna till stor 
förskräckelse, när det blev tillkännagivet över hela landet. Det 
blev bråttom med att gömma undan alla värdefulla föremål och 
saker, så som silverpokaler och silverskedar och annat, och där 
ibland brännvinsförråden, som forslades ut i skog och mark 
och gömdes i lövhögar och under stor gråsten och dylikt. Folk 
blev med ens gästvänliga mot varandra, även de mest snåla och 
obarmhärtiga mot de fattiga, och bjöd varandra på förplägning 
av det bästa de ägde, hellre än att ryssen skulle ha gott av det så 
gav de bort en del.

Allt arbete stannade och folk samlades i grannlaget på en 
part; karlar på en part och kvinnfolket tillsammans på en annan 
part och slog sina huvuden ihop och resonerade med varandra, 
vart de skulle ta vägen för att undfly ryssen, när han kom för att 
härja och bränna och att ta det de ägde och hade; men, under 
tiden så åt och drack de det bästa de hade, karlar på sitt håll och 
kvinnfolk på sitt, hellre än att ryssen skulle få det.

Vice pastorn i Grötlingbo (Åkerman) som kunde lite ryska var 
djärv nog och red ner till ryssarna vid landningsplatsen och sade 
till dem: »Här finns intet försvar utan landet är Er givet«. Efter 
viss underhandling, tog ryssarnas officerare prästen om hand och 
några av manskapet fick ta vara på honom. Fram mot kvällen 
kom ryssarna marscherandes upp till Grötlingbo prästgård, med 
prästen mellan två officerare. Där slogs läger och officerarna 
bodde troligen i prästgården. Alla var fredliga, men en del svär-
made omkring i gårdarna och tog vad de ville ha i matväg och en 
ryss sade till en gammal kärring i Dals: »lever du ännu Greta«. 
Somliga gick in i kyrkan och föll på knä i Sles kyrkbänk. 

Bilaga 23. 
Översättning av bilaga 22, 
En historia om ryssarnas 
landstigning på Gotland 
1808. 
Texten fortsätter på föl-
jande högersidor.
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Um daim trodäs de, att di var föidä bäi Sles, män sum ungä hadd 
kum äut i kräig mot Ryssland, u blitt tillfångatagnä, samt att 
jusst di hadd varrt Ryssarrs laidarä för landstäigningi i Gråitling-
bo. De äikalldnä Klukringningi i soknar, u ryktä um fäiänd’ns 
annkumst u landstäigning, had uppskrämt traktis fållk så mikä, 
att’n dail lämnädd häus u haim, u to sinn tillflykt äut i skogän; 
så hadd a kvinnfållk fran Rånnings sum hadd a läit ban, tat säin 
tillflykt till a Lambgifft ner äi än hagä.

Um landstäigningi haitar de: att ha var mik bisvärli. Sleisväiki 
där di gik i land var full av äisflingår, u sum där jär guttum gras-
tain i buttnän så fassnäd landsättningspråmar sum täidässt, så 
att manskapä matt äut äi de äiskalld vattnä för ti’ fa pråmar låss 
u vad i land; u de annsags: att där skudd Gåttlänningar ha kunnt 
möit dum me säin vapän: påkar ykksar u klåbbårr. Män, sinä 
när di hadd kum i lannd u upptännt älldar, för uppvarmning av 
de vatä u halldöidä hadd de nukk varrt läit svårarä ti’ tas i mot 
dum äutn mannspillå. Klukringningi had väkkt uppmärksam-
hait u oro i Hafdum u soknar därumkring, där sårrkar u moduä 
dränngar, glaid i väg ti Gråitlingbo, för ti’ håir u säi va de var 
ti’gäräs el. va de sto pa.

Där i blannt en sum var 15’n ar fran Snaividä i Haffdum, sum 
haitäd Olän (historibirättan), han ränndä millum Gråitlingbo 
u Hafdum, än täu träi ganngar um dagän, sum budbärarä ti’ 
daim sum var haimä, lains de var ställt. När di släutligän hadd 
fat set Ryssar, så kåm di haim u birättädä: att Ryssar var int alls 
faliä, ättar sum de var mik dålitt fållk u sämmar änn Gåttlän-
ningar, för di var latä u svämnuä sväin. De skudd var lissum 
än trösst för daim sum var haimä, u mik uppskrämmdä. Män, 
pa nati kåm Fjäringsmann’n me biskening fran Ryssk bifälha-
vann till Snaividä i Haf-dum, u flair gardar där: att di skudd 
innfinn si bäi Gråitlingbo Körrkå me en mann, u täu russ u 
silar, klukku åttä pa mårgnän för ti’ äutgär sjuss ti’Alv Körrkå. 
Årdärr’n skudd åtlöidäs bäi läivstraff ainlitt Ryssk lag. De blai 
bikymmarsamt för Olän, för hussbond’n, ällar Far hanns 
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Om dem trodde man, att de var födda i Sles, men som unga hade 
kommit ut i krig mot Ryssland och blivit tillfångatagna, samt att 
just de hade varit ryssarnas ledare för landstigningen i Grötling-
bo. Den anbefallda klockringningen i socknarna och ryktet om 
fiendens ankomst och landstigning hade skrämt upp traktens 
folk så mycket, att en del lämnade hus och hem och tog sin till-
flykt ut i skogen; så hade ett kvinnfolk från Ronnings, som hade 
ett litet barn, tagit sin tillflykt till ett lambgift nere i en hage.

Om landstigningen heter det: att den var mycket besvärlig. 
Slesviken där de gick i land var full av isflak, och som där är gott 
om gråsten i bottnen så fastnade landsättningspråmarna först så 
att manskapet måste ut i det iskalla vattnet för att få loss pråmar-
na och vada i land; och det ansågs att där skulle gotlänningarna 
ha kunnat möta dem med sina vapen: påkar yxor och klubbor. 
Men, sedan när de hade kommit i land och tänt eldar för upp-
värmning av de våta och halvdöda hade det nog varit lite svårare 
att ta emot dem utan manspillan. Klockringningen hade väckt 
uppmärksamhet och oro i Havdhem och socknarna däromkring, 
där pojkar och modiga drängar gav sig iväg till Grötlingbo för 
att höra och se vad som var att göra eller vad som stod på.

Däribland en som var 15 år från Snevide i Havdhem som hette 
Ole (historieberättaren), han sprang mellan Grötlingbo och 
Havdhem en två tre gånger om dagen som budbärare till dem 
som var hemma om hur det var ställt. När de slutligen hade fått 
se ryssarna så kom de hem och berättade: att ryssarna var inte 
alls farliga, eftersom det var ett mycket dåligt folk och sämre än 
gotlänningarna, för de var lata och sömniga svin. Det skulle vara 
liksom en tröst för dem som var hemma och mycket uppskräm-
da. Men på natten kom fjärdingsman med besked från den ryske 
befälhavaren till Snevide i Havdhem och flera gårdar där: att 
de skulle infinna sig vid Grötlingbo kyrka med en man och två 
hästar och selar klockan åtta på morgonen för att utgöra skjuts  
till Alva kyrka. Ordern skulle åtlydas vid livsstraff enligt rysk lag. 
Det blev bekymmersamt för Ole, för husbonden eller hans far 
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lag sjaukar, u de var inngän annar ti’sänndä än sun’n, dän 
fämt’narnä Ol’n. 

Han glaid ste ti Gråitlingbo Körrkå me russi u silar u grai, u 
fikk spänn förä a kräutkärrå, sum u förspänndäs me flair russ, u 
sum kåirdäs av kärrus bifälhavarä, sum själlvar räidäd pa ätt av 
vännstarussi. Tråss’n sättädäs sålundä i väg, män fotfållkä u häs-
staigrar matt spasserä el. laupä. Bodissko räidäd pa aigän hässt, 
sum än hadd hatt mässi. När di kåm ti’ Kårrsgatu i Hafdum, så 
gärrdäs där hallt u rasst.

Marrki därumkring lag pa dän täid’n äutä u var obebod u 
ohängni, u baitädäss av kräk, av vaim sum hällst. Till Ryssar äut-
daildäs där provjannt, sum bistos av harrt bröi, u läit brännväin; 
u di lägräd si pa austrä säidu av landsvägän där sum bakken var 
mäss tårrä; män all hular u svikktar var vatt’nfylldä. I de vattnä 
blåitäd Ryssar de harrd bröiä, män, än dail av Ryssar tillraidäd si 
a mair krafftut dupp u sparrkäd för dänn skulld äut i vattnä, de 
göisli sum lag pa jårdi, u röird sunndar hännä me langnebnar till 
a tjåkk välling, varäi bröiä sin dupptäs u jetädäs sinä, me än viss 
tillfredsställässä; till äutsäiändä läik dän, sum Gåttlänningar er-
fara, av duppningi i kytgröitu Jaulaftnän – ja, de jär int unda’litt, 
att ännu de gamblä årdstävä finnäs i Gåttlandsspråkä: »hann 
jetar sum än Ryss«, sum bitöidar: att’n jetar va’lort sum hällst. 
– De råä fållkä hadd da välldä yvar Gåttland!

Änn dail Ryssar läggd si ti’ sivä pa jårdi, ättar måltäid’, me 
givväri i jamt si. Gåttlandssårrkar sum var nöifiknä, u sum 
nemarä vidd bisäi de storä flintlåsgivväri, bihagd ta upp ätt u 
annä till att bisäi dum, u till u me knäpp me han’n. Sum Ryssar 
sivvd gutt, så vidd täu sårrkar ränn i väg me varsitt givvär, sum 
möiglittväis kund ha lykkäs män sum avräidädäss av de andrä 
Gåttlänningar.

Yvar hud tagä, så grupperäd Ryssar u Gåttlänningar si var 
för si, för ti’undärhållä sig me varanndrä. Gåttlänningar hadd 
samblä si fran flair umgränsnä soknar, för att fa säi fäiänd’n;  
u försedä me vapän, gåimdä i närhaiti, sum bisto av:  
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låg sjuk och det fanns ingen annan att sända än sonen den fem-
tonårige Ole. 

Han begav sig till Grötlingbo kyrka med hästar och selar och 
saker och fick spänna för en krutkärra, som också förspändes 
med flera hästar och som kördes av kärrans befälhavare,som 
själv red på en av vänsterhästarna. Trossen sattes sålunda iväg, 
men fotfolket och hästägarna måste spatsera eller springa. Bodi-
sco red på egen häst, som han hade haft med sig. När de kom till 
korsgatan i Havdhem så gjordes där halt och rast.

Marken däromkring låg på den tiden ute och var obebodd 
och oinhägnad och betades av djur, av vem som helst. Till rys-
sarna utdelades där proviant, som bestod av hårt bröd och lite 
brännvin och de lägrade sig på östra sidan av landsvägen där som 
backen var torrast men alla hål och gropar var vattenfyllda. I det 
vattnet blötte ryssarna det hårda brödet men en del av ryssarna 
tillredde åt sig ett kraftigare dopp och sparkade för den skull ut i 
vattnet det gödsel som låg på jorden och rörde sönder den med 
langnebnar (övers?) till en tjock välling, vari brödet sen doppades 
och sedan åts med en viss tillfredsställelse, till utseendet lik den 
som gotlänningar erfar av doppandet i köttgrytan på julafton – 
ja, det är inte underligt att ännu det gamla ordstävet finns i got-
landsspråket: »han äter som en ryss«, vilket betyder: att de äter 
vad lort som helst. – Det råa folket hade då väldet över Gotland!

En del ryssar lade sig att sova på jorden efter måltiden med 
geväret bredvid sig. Gotlandspojkarna som var nyfikna och som 
närmare ville bese de stora flintlåsgevären behagade ta upp ett 
och annat för att bese dem och till och med knäppa med dem. 
Som ryssarna sov gott så ville två pojkar springa iväg med varsitt 
gevär, vilket möjligtvis kunde ha lyckats men som avstyrdes av 
de andra gotlänningarna.

Överhuvud taget så grupperade sig ryssar och gotlänningar 
var för sig för att underhålla sig med varandra. Gotlänningarna 
hade samlats från flera angränsande socknar för att få se fien-
den och försedda med vapen, gömda i närheten, som bestod av 
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ykksar u käutklåbbårr me lang skafft, u påkar u stakar u.s.v. 
Käutklåbbår me lang skafft, sum mässt tillhårrd Näsboar,  
var bislagnä me vass stor hässkospäik, u var väl de bässt  
vapni.

De var pa dänn täid’n kännt jär pa Gåttland, att bäi innbördes 
slaggsmål, gälläd de att ti’ kum uppför vädrä i mevinn, u kasst 
tårrar mehavvdar sannd i augu pa fäiänd’n da de blai letarä ti’ 
slas ällar u ti’ ränn sin väg.

Gåttlänningar had bäi de tillfällä de stor lummar fullä av tår-
rar sannd äi de stor vammalsråkkar för att skydd si mot fäiänd’n, 
um så kund bihöväs. Mehavvdä brännväinsflasskårr fikk till’n 
dail sit uppförä i råkklummår sum Ryssar me mik bigärlihait 
glod pa, u än bondsun ifran Bols sum hadd a mik grann kris-
stalsflaskå blai förmål för Ryssars uppmärksamhait. Di vidd 
ovillkårliän kaup flasku av änn, män han vägrädd att inlåt si 
någon affär. Jusst da blåstäs uppställnings singnalar, da Ryssar 
matt i väg till säin plassar i lidi, män en av dum gav Bols’n änn 
duktur snöiting, töidliän förarrgän yvar dän misslykknä upp-
gärlsän.

Nå gälläd de ti fa russi u fordoni i årning för marrs’n till Alv’ 
körrkå, där umböitä av hässtar skud ske. Unndar rassti hadd 
fordoni kum i oårning, u de var nuk Ryssars maining att rus-
saigrar skudd säi ättar säin russ, män, sum di int kunnd första 
Rysskå, så blai de dåli tillsöin, u sum de gynnt vaksupp gras pa 
vägbrinnkar, så vidd russi jet u gnag där, u så had flair fordon 
kum ti’hällä, u halldäd pa ti ga kull i vägdäiki. Befälhavrar kåm 
nå me säin knäutpäiskårr (sum had kårrt skafft, män me träi 
lang snärrtar) i höigst hugg u pröigläd upp de Gåttlänningar 
sum befann si i närhaiti av russi. Äfvän dän föräntnamdä 
fämtänarnä Olän had knäutpäisku höjd yvar si män hann kraup 
inn till Ryss’n u klappädd han pa braustä u säggdä: »därs good 
därs good« sum skud bitöidä vännskap, u värrkäd så att päisku 
gäinässt sättädäs i skäidu i Ryss’ns bälltä. Da när allt kåm i sin 
årning i gänn, så sättädärs marrs’n at nårr, u de församblädä  
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yxor och sälklubbor med långa skaft och påkar och stakar osv. 
Sälklubbor med långa skaft, som mest tillhörde Näsborna, var 
beslagna med vass stor hästskospik och var väl de bästa vapnen.

Det var på den tiden känt här på Gotland att vid inbördes 
slagsmål gällde det att komma uppför vädret i medvind och 
kasta torr medhavd sand i ögonen på fienden då det blev lättare 
att slåss eller att springa sin väg.

Gotlänningarna hade vid det tillfället de stora fickorna fulla 
av torr sand i de stora vadmalsrockarna för att skydda sig mot 
fienden om så skulle behövas. Medhavda brännvinsflaskor fick 
delvis sticka upp ur rockfickorna som ryssarna med mycken 
begärlighet glodde på och en bondson ifrån Bols som hade en 
mycket grann kristallflaska blev föremål för ryssarnas uppmärk-
samhet. De ville ovillkorligen köpa flaskan av honom, men han 
vägrade att inlåta sig på någon affär. Just då blåstes uppställ-
ningssignaler då ryssarna måste iväg till sina platser i leden men 
en av dem gav Bolspojken en duktig snyting, tydligen förargad 
över den misslyckade uppgörelsen. 

Nu gällde det att få hästar och fordon i ordning för marschen 
till Alva kyrka, där ombyte av hästar skulle ske. Under rasten 
hade fordonen kommit i oordning och det var nog ryssarnas 
mening att hästägarna skulle se efter sina hästar, men som de 
inte kunde förstå ryska så blev det dålig tillsyn och eftersom 
det började växa upp gräs på vägrenarna så ville hästarna äta 
och gnaga där och så hade flera fordon kommit att stanna och 
höll på att gå omkull i vägdikena. Befälhavarna kom nu med 
sina knutpiskor (som hade korta skaft, men med tre långa 
snärtar) i högsta hugg och pryglade upp de gotlänningar som 
befann sig i närheten av hästarna. Även den förut nämnde fem-
tonårige Ole hade knutpiskan höjd över sig men han kröp intill 
ryssen och klappade honom på bröstet och sade: »därs good 
därs good« vilket skulle betyda vänskap och verkade så att pis-
kan genast sattes i skidan i ryssens bälte. Då när allt kom i sin 
ordning igen så sattes marschen mot norr och de församlade  
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bäi Kårrsgatu i Hafdum, u sudar därum drog än lättnadäns 
sukk att di blai av me Rysspakkä. 

Vid framkåmsti ti Alv körrkå gärrdäs russumböitä, för färdis 
fortsättning dän dagän ti’ Fardums Körrkå. De sum da hadd 
fullgärrt sinn så kalläd Kronsjurs, var rasskä me ti spänn i fran 
säin russ ör silar, för att så fort sum möiglitt kum ti’bakas i gänn 
ti’ säin haim; män däri mot var de nöikumnä traugä u sainä, ti’ 
föirfram säin russ. Ryssarr sum nå söintäs ti’ ha bråttum, rykktä 
u slait äi de frantagnä russi, för ti’ fa dum för akdoni i gänn, sått 
daim sum skudd haim, at Sudrä, hadd mik svårt ti’slipp i ginum 
Rysshopän me säin russ; u va gladä ti’fa säi någän fräiar vägbit 
för Ryssar, för haimfärdi.

Äuthäusi i Alv Prässtgard sto pa dän täid’n läiksum för um-
kring 50 ti ar sinä, tet inn til vägkannt’n, u port’n ungefärliän 
pa mitt’n pa häusi. Dän 15’narnä Ol’n, sum där sag fräi väg, 
huppädd upp pa ätt av russi, u sättädd i väg me än vålldsam fart. 
Täu Rysk offiserar kåm äut i ginum port’n när Ol’n kåm däit 
räidnäs i flyg u i fläng. Russi rännd ätt pa var säidå um Offiserar 
sått di flaug kull i vägän u blai kullräidnä. När’n kåm framm 
i mot Stumlä gard, sagän si ti’bakas, da hadd di kum pa baini 
i gänn, män skräiädd u höitäd me sablar i vädrä ättann. Han 
bräukäd sägä: hadd da Ryssar fat tak äi mi da, så hadd ja nuk 
fat Jisuknäppän av dairäs sablar, u int varrt i läivä nå, för de had 
nukk varrt fåfängt för mi ti’klapp dum pa braustä, u säg: därs 
god därs god.

Ännu var int de minnäsräikä dagsvärrkä släut. Dän ung 
Snaivid’n skudd ännu tibakas ti’ Gråitlingbo, för att där hämmt 
säin silar, sum pa mårgnän hadd blitt låimnäs där, ättar sum 
Ryssar till’n dail hadd aignäs silar. Förr’n Ol’n kåm haim så blai 
de skäumt u mörrkt, u all otöiliä förmål blai misstänktä för ti’var 
Ryssar.

Sin Ryssar dagän där pa hadd hinn Klinntä, äutsättädäss där 
vaktmanskap bäi hamni, för ti’ hinndrä Gåttlänningar att fa  
bud ti’ fasstlandä, um dän Rysskä innvasjon’n sum var okännt  
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vid korsgatan i Havdhem och söder därom drog man en lättna-
dens suck att de blev av med rysspacket.

Vid framkomsten till Alva kyrka gjordes hästombyte för fär-
dens fortsättning den dagen till Fardhems kyrka. De som hade 
fullgjort sin så kallade kronskjuts var snabba med att spänna 
ifrån sina hästar ur seldonen för att så fort som möjligt komma 
tillbaka igen till sina hem; men däremot var de nykomna tröga 
och sena att föra fram sina hästar. Ryssarna som nu syntes ha 
bråttom ryckte och slet i de framtagna hästarna för att få dem 
framför åkdonen igen, så att de som skulle hem till Sudret hade 
mycket svårt att slippa igenom rysshopen med sina hästar och 
var glada att få se någon vägbit fri från ryssar för hemfärden.

Uthusen i Alva prästgård stod på den tiden liksom för om-
kring 50 år sedan tätt intill vägkanten och porten var unge-
färligen på mitten av huset. Den 15-årige Ole, som där såg fri 
väg, hoppade upp på en av hästarna och satte iväg med våldsam 
fart. Två ryska officerare kom ut igenom porten när Ole kom 
dit ridande i flyg och fläng. Hästarna sprang en på var sida om 
officerarna så att de flög omkull i vägen och blev omkullridna. 
När han kom fram emot Stumle gård såg han sig om, då hade 
de kommit på benen igen, men skrek och hötte med sablarna i 
vädret efter honom. Han brukade säga: hade ryssarna fått tag 
på mig då, så hade jag nog fått jesusknäppen av deras sablar och 
inte varit i livet nu, för det hade nog varit fåfängt för mig att 
klappa dem på bröstet och säga: därs god därs god.

Ännu var inte det minnesrika dagsverket slut. Den unge 
Snevide-pojken skulle ännu tillbaka till Grötlingbo, för att där 
hämta sina seldon, som på morgonen hade blivit lämnade där, 
eftersom ryssarna till en del hade egna selar. Förrän Ole kom 
hem blev det skumt och mörkt och alla otydliga föremål blev 
misstänkta för att vara ryssar.

Sedan ryssarna dagen därpå hade hunnit till Klinte utsattes 
där vaktmanskap vid hamnen för att hindra gotlänningar att få 
bud till fastlandet om den ryska invasionen som var okänd  
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där städäs. Män dän mäktuä Kaupmann’n Dånnar var int 
radlausar. Han uppgärrd me någlä moduä sjömännar, att di 
skudd i ypän bat gi si yvar ti’ Svännsk säidu, me uppgifftar um 
hänndälsänn (möiglittväis i samråd me Länstöir’lsän?) När dän 
depesjon’n var färdum, var de Ryssars vaktmanskap, sum fik 
kallas, me så mik brännväin, att di int förmåd tännkä pa någu 
vakkthållning, u undarretelsen kåm såledäs i väg till fasstlanndä 
(kanns yvar Öland?).

Da Ryssar hadd hinn ti Visby, så tos han i bisittning u Rys-
sar gärrd si bikvämt för si där, u årnäddä till u me me badstäuår 
m.m. u måd gutt.

De dråigäd nukk mair än 14n dagar, förr’n de Svännsk kräigs-
styrrku kåm häit, u da ha blai söinli äutför Vissby, u därstädäs 
gärrd flair kringgåändä röir’lsär, för att kunna imponerä, el. ti’ 
skräm Ryssar, me sinn till äutsäiändä stor styrrkå, män sum i 
värklihaiti var minndar än Ryssars.

En parlamentör innsänndädäs ti’ Bodissko, u um hann haitar de:

Svenska foriren inntill Bodissko gikk 
och kasstade på honnom en »frätande« blikk 
och skall det vara någott, så skall de vara fort  
ty jag skall låta Eder veta att Ni äro på främmande ort.

Um Bodisskos svar haitar de: 
Om alla mina Härrar de villja som jag 
Då skall vi gå från Visspy, ja, om det vore i dag.

Unndarhandlingar innläddäs; u de av Svännskarrnä skrämmd 
Ryssar, matt lämn all säin vapän, u marsker ti’säin fartöig 
(antagliän ti Släitä) för att oskadnä kum haim till säin haimort. 
Historibirättan tilläggar: varrje innföidar Gåttlänning, sum har 
hårrt taläs um dän Ryssk innvasjon’n 1808tä kan int uppfattä 
talä, um avväpning, för någ annä, än’n förnärrmälsä mot sig.
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därstädes. Men den mäktige köpman Donner var inte rådlös. 
Han gjorde upp med några modiga sjömän att de i öppen båt 
skulle bege sig över till den svenska sidan med uppgifter om 
händelsen (möjligtvis i samråd med länsstyrelsen?). När den de-
peschen var färdig var det ryssarnas vaktmanskap som fick kalas 
med så mycket brännvin att de inte förmådde tänka på någon 
vakthållning och underrättelsen kom således iväg till fastlandet 
(kanske över Öland?).

Då ryssarna hade hunnit till Visby togs staden i besittning och 
ryssarna gjorde det bekvämt för sig där, och ordnade t.o.m. med 
bastur m.m. och mådde gott.

Det dröjde nog mer än 14 dagar förrän den svenska krigs-
styrkan kom hit och den blev då synlig utanför Visby och gjorde 
därstädes flera kringgående rörelser för att imponera eller för att 
skrämma ryssarna med sin till utseendet stora styrka men som i 
verkligheten var mindre än ryssarnas.

En talesman sändes in till Bodisco och om honom heter det:

Svenske furiren in till Bodisco gick 
och kastade på honom en »frätande« blick 
och skall det vara något, så skall det vara fort 
ty jag skall låta Eder veta att Ni är på främmande ort.

Om Bodiscos svar heter det: 
Om alla mina herrar de vilja som jag 
Då skall vi gå från Visby, ja, om det vore idag.

Underhandlingar inleddes och de av svenskarna skrämda rys-
sarna måste lämna alla sina vapen och marschera till sina fartyg 
(antagligen till Slite) för att oskadda komma hem till sin he-
mort. Historieberättaren tillägger: varje infödd gotlänning som 
har hört talas om den ryska invasionen 1808 kan inte uppfatta 
talet om avväpning som något annat än förnärmelse mot sig.
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Här verkar historien som berättats av Olof Olofson i Snevide, Havd-
hem vara avslutad. Resten är Jakobs egna ord.

De gamblä taltum: att förr’n Svännskar glaid jär ifran Gåttland 
me sin här, så låimäd di a regemäntä av Jönnköppingars Gre-
nadöirar (förmodliän värrvnä) för bivakning av Gåttland, i fall 
Ryssar hadd ävnä gär um affär’n u landstäig jär pa Gåttland, för 
Svännskar haddda ofrid me Ryss’n.

Fäir kannonar hadd di da pa Gåttland män um de var Ryssk 
kanonar ellar Svännskä de har ja int raidå pa, u så hadd di all 
Ryssars vapän sum di matt låimä; de var Gåttlands fysst försvar. 
Jönnköppingar hadd da innkvarterning i Bondgardar langsat 
kusst’n undar täid’n; u de gamblä talt um: att di låimäd avkåm-
lingar ätta’si pa säin ställar förr’n di raist jär ifran. Jönnköp-
pingar gärrd u vårdkasar, sum ja minnäs sum sårrk täu stukän 
förfallnä, en pa Lausbakkar, u dann’n pa bakkän i Allskå, bäi 
vägän sum kummar ifran Gardä förr’n hinnar framm ti Botä.

Sin kåm Gåttlands Nattsjunal-beväring – antagliän 1811. 
Värnpliktsålldan var da fran 18n ti’ 50ti ar. De träi fysst arsklas-
sar haitäd Rykk-kröitrar män fikk för de mässtä hait »sko-
pinnår«. Sin blai di Jägrar u fikk kum inn i kumpnäiä, u ti släut i 
Resärrvän el.pikstakgubbar. Var de någän, sum int blai ann-
tagän pa mynnstringar till äkkserä, han fik hait »Kronvarak« i 
all sin täid, u de annsogs för a skamm ta fa de namnä. Ja minnäs 
att daim sum int blai anntagnä ti äkkserä pa dän fysst mynn-
stringän, så var di så laisnä att di gratäddä – män, va lains jär de 
ställt nå fö’täid’n i dänn vägan? Jå, tvärrtumm! Sått de bihövar 
ja int väidarä talum.
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Här verkar historien som berättats av Olof Olofson i Snevide, Havd-
hem vara avslutad. Resten är Jakobs egna ord.

De gamla talade om: att förrän svenskarna for ifrån Gotland 
med sin här så lämnade de ett regemente av Jönköpings grenad-
järer (förmodligen värvade) för bevakning av Gotland, ifall rys-
sarna hade ämnat göra om affären och landstiga här på Gotland 
för svenskarna hade då ofred med ryssen.

Fyra kanoner hade de då på Gotland men om det var ryska 
kanoner eller svenska det har jag inte reda på och så hade de alla 
ryssars vapen som de måste lämna; det var Gotlands första för-
svar. Jönköpingsborna hade då inkvartering i bondgårdar längs-
efter kusten under tiden; och de gamla talade om att de lämnade 
avkomlingar efter sig på sina ställen förrän de reste härifrån. 
Jönköpingsborna gjorde också vårdkasar, som jag minns som 
pojke två stycken förfallna, en på Laubackar och en på backen 
i Alskog vid vägen som kommer från Garda innan man hinner 
fram till Bote. 

Sen kom Gotlands nationalbeväring – antagligen 1811. 
Värnpliktsåldern var då från 18 till 50 år. De tre första årsklas-
serna hette rekryter men fick för det mesta heta »skopinnar«. 
Sen blev de jägare och fick komma in i kompaniet och till slut i 
reserven eller /bli/pikstakgubbar. Var det någon som inte blev 
antagen på mönstringen att exercera fick han heta »kronvrak« 
i all sin tid och det ansågs för en skam att få det namnet. Jag 
minns att de som inte blev antagna att exercera vid den första 
mönstringen var så ledsna att de grät – men, hur är det ställt nu 
för tiden i den vägen? Jo, tvärtom! Så att det behöver jag inte 
tala vidare om.
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