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Förord
Redan i Erikskrönikans kantiga knittelverser anges tonen i relationen mellan svenskar och 
ryssar. Om uppförandet av det svenska fästet Landskrona längst in i Finska viken 1293 
heter det i översättning till modern svenska: 

Det hus är hednamanna återhåll
så att de nu har mindre våld
ryssen, än de hade förr,
och finner nu skada för sin dörr

 Ryssen som barbar, eller som i detta fall det något missvisande ”hednaman” (på ett folk 
som varit kristet betydligt längre än svenskarna…), är ett vanligt återkommande tema då 
grannfolket i öster kommit på tal. Anläggandet av Landskrona kan ses som inledningen 
på århundraden av krig och konflikter mellan Sverige och Ryssland och det är väl endast 
Danmark som kunnat utmana Ryssland om den föga hedervärda titeln Sveriges arvfiende.  
På 1500-talet kunde lika nedsättande svenska omdömen om danskar höras som om 
ryssar. Med tidens (och kanske också med skandinavismens) hjälp mjuknade den svenska 
inställningen till våra granne i söder. Inställningen till Ryssland och ryssar kan dock 
knappast ha följt samma utveckling, trots att vapnen varit tysta i över två sekler.

Denna syn på Ryssland och ryssar är en av utgångspunkterna i denna antologi, men den 
företeelse som står i centrum för uppmärksamheten och som utgör anledningen till bokens 
tillkomst är tvåhundraårsminnet av den ryska ockupationen av Gotland 1808. 

Under eftermiddagen fredagen den 22 april 1808 började ryska trupper vada i land i 
den långgrunda Slesviken vid Grötlingbo socken på sydöstra Gotland. När vårdkasarna 
tändes började sockenborna att samlas för att diskutera vad som höll på att ske med 
deras praktiskt taget oförsvarade ö. De kunde då inte veta att det inte handlade om en 
upprepning av de blodiga och våldsamma härjningarna av Gotland som avslutade Stora 
nordiska kriget på 1710-talet. Ockupationen blir istället en helt oblodig tillställning – i 
jämförelse med de stora blodbad som samtidigt pågick under Napoleonkrigen kan man 
nästan tala om en idyll av korrekt uppförande och iakttagande av krigets lagar. Inte desto 
mindre var Gotland under främmande makts ockupation till den 17 maj 1808 med allt vad 
det innebar av problem med inkvartering, krav på proviant och skjutstjänst. 

Högskolan på Gotland arrangerade under två dagar, 19—20 april 2008, ett arrangemang 
under rubriken ”Ryss´n kummar!” med föredragshållare och paneldiskussioner kring ryss-
lands synen i allmänhet och ockupationen av Gotland i synnerhet. Denna antologi återger 
huvuddelen av föredragen under dessa båda dagar.

Såväl de mycket välbesökta dagarna som den bitvis intensiva debatten visar att ämnet 
fortfarande är föremål för engagemang och känslor…

Åke Sandström
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Åke Sandström: 

Den ryska ockupationen av Gotland 1808*

Inledning

Mellan åren 1792 och 1815 hemsöktes Europa av de krig som i historieböckerna kommit att 
kallas revolutionskrigen och napoleonkrigen. 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 franska 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 fosterlandet resulterade i att den franske värnpliktige soldaten 
uthärdade olidliga förhållanden och slogs med en moral som motståndarländernas soldater 
med värvningspengar i fickorna hade svårt att stå upp mot.

De stora arméerna som stred med en sådan revolutionär glöd leddes också på ett sätt 
av Napoleon och hans generaler som avvek från vad som dittills hade varit brukligt. 
Napoleons syn på krig och krigsföring var pragmatisk och målinriktad. Fienden skulle inte 
bara besegras utan helst också förintas på slagfältet. Napoleon använde sina arméer som 
jättelika murbräckor på ett sätt som förvandlade slagfälten 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 tvingades 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. Historikerna 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.  

*  Uppsatsen är med några ytterligare bilagor tidigare publicerad i  
Från Gutabygd:  Årsskrift för den gotländska hembygdsrörelsen 2008
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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 Abborrfors 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 Rysslands 
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 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 uppträdande 
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, strukturell syn på kriget som ett utslag av och 
fortsättning på sekelgammal 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 historiska 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 divisioner. 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. Under hösten och vintern sköt den ibland numerärt 
underlägsna ryska styrkan den finska armén framför sig norrut och vid luciatid 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 
krigsskådeplatsen 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 fjärdedel av sin befolkning. Till 
skillnad mot förlusterna av territorierna som vunnits under 1600-talet krig gällde det denna 
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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 mycket större drama som 
utspelade sig på kontinenten, var det dramatiskt 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 gotlänningarna, 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 ockupationen 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 spaltcentimetrar.1 Inte heller 
Generalstabens stora översiktverk över kriget i åtskilliga 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 normal inte lämnade 
många stenar ovända har missat en del viktiga källor 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 artikelform 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 förmodligen 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 
återfinns 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 för att därigenom visa att det som skedde varken var 
särskilt underligt eller ger anledning till moraliserande omdömen. Det som hände under 
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dessa dramatiska veckor på Gotland våren 1808 hade under samma omständigheter 
kunnat inträffa var som helst i napoleonkrigens 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 svenska flottan behärskade Östersjön från Karlskrona 
skulle en invasion omöjliggöras. Reguljära förband hade inte funnits på ön sedan artilleri-
bataljonen 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 samlades 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 överskridits. Postgången hade till dess legat nere i sex veckor 
pga isläget. 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 berodde Gotlands försvar på allmogeuppbåd av traditionellt snitt. 
2/4 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 användbart skick.

När den ryska landstigningen påbörjades 22 april var den tillförordnade landshövdingen  
Erik af Klint i färd med att registrera lantvärnsmän i Stånga. Lantvärnet var alltså ännu 
inte ens mönstrat, 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 sysselsatt med att patrullera och bevaka fransk-
danska militära aktiviteter 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 styrkor var samlade för detta under den inte helt 
obekante franske fältmarskalken 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): Gotland strategiska 
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position mitt i Östersjön 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 underhålla trupper. För ett kort ögonblick blir tsaren visionär i sin syn på 
den åtråvärda ön: rikedomarna skulle också kunna användas för att ”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 instruktioner 
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 
ytterligare. Dessa var redan fördelade på de södra, västra och finska arméerna samt 
norra fördelningen, senare kallad norra armén, vilket 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 expeditionsledaren 
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 britterna 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 styrkorna i söder och därmed på sikt hela den svenska krigsinsatsen.10 

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 maxgränser. 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 chansningen 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 istället styrkan till 
Slesviken vid Grötlingbo, där flera av skeppen fick grundkänning. Då såväl vind- som 
bottenförhållandena var gynnsamma avlöpte det hela utan skador eller förluster och 
landstigningen kunde påbörjas under fredagseftermiddagen 22 april och avslutades under 
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natten. Den enda kontakten med lokalbefolkningen var ett besök av några bönder som rott 
ut till de svenskflaggade fartygen samt 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 gotlänningarna en innebörd som de erfarenhetsmässigt delade med 
roslags bönder och andra svenska kustbor.12 Det hade några generationer 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 hållas i minnet då man betraktar 
den fortsatta händelseutvecklingen.

Uppgifterna om ryssarnas landstigning spreds snabbt över ön, dels genom att vårdkasarna 
tändes när det stod klart att den märkliga 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 tillförordnad 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 traditionen ”man ur huse”, d v s att 
kronan ägde rätt att mobilisera undersåtarna 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 
försvarsställningarna vid Ajmunds och Klinte. De var utrustade med primitiv beväpning som 
käppar, yxor och långa stakar med fastbundna lieblad. 

De som hade tillgång till sådana hade tagit med sig sina jaktgevär. 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 allmogen 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 lands-
hövdingen med en delegation skulle fara ryssarna till mötes och samtidigt se till att skingra 
eventuella samlingar av allmogen som beslutat sig 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: Köpmannen Jakob Niklas Donner skickade skutskepparen Lind 
från Klintehamn med en redogörelse, och denna nådde myndigheterna en dag före den 
officiella rapporten.13 

Vid Sandäskes i Sanda socken möttes så den gotländska delegationen med Bodisco för 
de första formella förhandlingarna. Bodisco garanterade gotlänningarnas säkerhet och 
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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 föreställning om svårigheten att 
inkvartera, om inte 2 500 soldater så i alla fall omkring 1 500 i Visby innerstad. Från den 9 
maj kasernerades större delen av manskapet i kronobränneriet, förmodligen till stor lättnad 
för visbyborna.

Det till synes motsägelsefulla beteende att först uppbåda allmogen 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 krigsvan 
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 utrustning – som också innefattade artilleri – nått fram och bearbetats 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: ”manspillan utan 
ändamål” (bilaga 21). 

Beslutet att ge upp utan strid berövade kanhända dagens turistkartor en yngre mot-
svarighet till korsbetningen, men den bidrog sannolikt också till att ockupationen fick 
ett lugnt förlopp, vilket hade varit osannolikt om den hade genomförts under väpnat 
motstånd. 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 ockupationen 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 troligt 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 
”proklamation till Gotlands invånare” (bilaga 4). En sammanfattning av proklamationen är 
att det mesta skulle förbli vid det gamla, att 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 
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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 måste 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 
huvud  styrkan 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 invånarna 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. 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 beskriva 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 än att låta det komma i 
fiendens händer. 

Det hade förmodligen ändå inte varit särskilt svårt att efter ryssarnas 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 normala 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 landsbygdens 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 reducerad 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 
rätt vist mot Bodisco 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.
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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 förhoppningen 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 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 faktiskt 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 Bodisco 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 
nordiska 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 särskilt 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 situationen 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. Napoleon må ha härskat på kontinenten, men haven inklusive Östersjön 
tillhörde den brittiska flottan. Å andra sidan skiftade storpolitiken 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 

I alla händelser var den milda behandlingen av ön inte någon extraordinär 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 som 
idag alltid slog hårt mot civilbefolkningen. Den franska ockupationen av de tyska staterna 
medförde t ex mycket sällan grymheter mot civilbefolkningen och den internationellt skolade 
officerskåren talade franska med varandra över fiendelinjerna 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 återerövring till armén och flottan.
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Fältmarskalken och befälhavaren för södra armén, Johan Kristofer Toll, utsåg överste-
löjtnanten Fleetwood till befälhavare för operationen och 2000 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 kanoner. 
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 parlamentär 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 goda villkor som möjligt 
för avtåg utan strid. Ryssarnas situation var i detta läge lika ohållbar som gotlänningarnas 
hade varit vid ockupationens 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. 

Fleetwoods trupper mötte det svenska sändebudet von Yhlen tillsammans 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 tillfångatagna 
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. 

De 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 bilagorna. Avväpningen av de ryska trupperna skedde den 17 
maj på eftermiddagen i Slite, varefter trupperna gick ombord (se t ex bilaga 20). Den ryska 
materielen förtecknades av major Stålhammar, som hade sänts till Slite med tre bataljoner 
för avväpningen. Utrustningen sändes därefter till Visby (bilagor 18 och 19). Det finns 
dock tecken som tyder på att avväpningen och den ryska embarkeringen inte gick helt 
friktionsfritt och att företaget t o m riskerade att förlora sin fredliga inramning. 
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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 officiella 
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 lämna 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 
kapitulationsakten. 

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 ryssarna på olika sätt förhindrat att deras vapen skulle hamna i 
svenskarnas 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 avväpningen 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 verkligen 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. Truppdisciplinen på båda sidor hade fungerat väl. Det är kanske betecknande 
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 berättat 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 företaget 
kanske inte hade haft de bästa förutsättningar att lyckas, letade efter en syndabock och 
fann en sådan på bekvämt avstånd i Bodisco. 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 mottagit 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 utifrån 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 Gotland hade varit under rysk överhöghet, varför 
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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 Lundgren dömdes för att ha varit ryssarna 
behjälplig, men domen rörde kanske mer det förhållandet att löjtnanten hade förskingrat 
egendom 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 rysk ministernivå 
eller hos tsaren för att det ryska företaget misslyckades. 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 krigsplaneringen förutsatte. Men så som läget såg 
ut för svensk del under våren 1808 med fiender snart sagt överallt utanför rikets gränser 
så är detta en kritik som väger tämligen lätt. Att ockupationen 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.
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Noter

1. Hedenborg, S, Kvarnström, L, Det svenska samhället 1720—2000. 
Böndernas och arbetarnas tid, Studentlitteratur 2006, s. 163.

2. Söderberg, N V, Gotländskt försvar, Visby 1961, noter, s. V.

3. Steffen, R, Gotland under det ryska herraväldet 1808, Visby 1942.

4. Björkegren, Hans, Bron vid Ajmunds – en roman, Stockholm 1978 och 
senare upplagor.

5. Söderberg 1961, kap X.

6. Söderberg 1961, s. 98.

7. Hammarhjelm, B, Gotländsk krigshistoria. Från Gutasagan till 1814, Visby 
1999, s. 10.

8. Sveriges krig åren 1808 och 1809 del 4.1, utgiven av Generalstaben, 
Krigshistoriska avdelningen, Stockholm 1905, s. 120.

9. Generalstaben 1905, s. 118.

10. Syftet att binda svenska styrkor för att undandra dessa från kriget i Finland 
framhålls av Tryggve Siltberg, ”Die russische Ockupation Gotlands im Jahre 
1808” ur Wernicke, H (red), Beiträge zur Geschichte des Ostseeraumes, 
Greifswald 1998, 2002, s. 124.

11. Generalstaben 1905, s. 119. Rena faktaupgifter i den följande skildringen, 
alltså händelser, tider, inblandade personer etc följer härefter om 
inget annat anges verken av Generalstaben 1905, Söderberg 1961, 
Hammarhjelm 1999 samt källmaterialet i bilagorna i slutet av texten.

12. Apraxins härjningar på 1710-talet har till skillnad från ockupationen 1808 
efterlämnat ett mycket stort antal berättelser bland gotlänningarna enligt 
professor Ulf Palmenfelt. Muntlig uppgift 2008-01-11. Enl Söderberg 1961, 
noter, s. V har ” Ingen tilldragelse i Gotlands historia utom Waldemarståget 
har givit upphov till så många sägner som den ryska invasionen 1808”. 
Detta torde vara en missuppfattning och istället avse ryssarnas härjningar 
på 1710-talet.

13. Generalstaben 1905, s. 126.

14. Klas Säve-Söderbergh ger i en B-uppsats i historia vid Uppsala Universitet 
en annan tolkning av det uteblivna motståndet. Författaren betonar 
allmogens motståndsvilja och menar 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.

15. Siltberg 2002.
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16. Siltberg 2002, s. 128—129.

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 Gotland för Ryssland 
borde betraktas som viktigare än Finland. Uppgiften har dock svårt att 
hävda sig vid en källkritisk granskning. Bodisco hade svårigheterna 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 sjöministern fel. Uppgiften bygger 
på vad tullinspektor 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 invasionen på 
Gotland 1808”. Ur Portfeuille utg av Crusenstolpe D.2, Stockholm 1841.

19. Brevet citerat i Arne Finnberg, ”Om Napoleonkrig och Nationalbeväring”, 
Gutabygd 1991, s. 133—134.

20. Generalstaben 1905, s. 141 not 1.

21. Söderberg 1961, s. 108.
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Bilagor

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 
instruktioner 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 
dagböcker och privata anteckningar på ett sätt som tidigare var ovanligt. Vi kan därför följa 
den ryska ockupationen och andra militära händelser 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 källutgåvorna, vilket innebär att de inte 
alltid är kronologiskt ordnade i förhållande till händelseutvecklingen. Jag kommer också att 
uppmärksamma 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, 
Krigshistoriska 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 dokumentet utstakas i allmänna termer syftet 
med ockupationen, hur Bodisco ska styra ön och vilka verksamhetsområden som 
ska prioriteras. Detta dokument, liksom bilaga 2 och 3 har sina rötter i de omfattande 
undersökningar i ryska arkiv som svenska militärhistoriker 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 2. Ständig indelning för ryska landstigningskåren
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Bilaga 3. Styrkebesked över ryska landstigningskåren
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Bodiscos proklamation till Gotland invånare (bilaga 4) och kungörelsen angående de 
ryska truppernas underhåll på Gotland (bilaga 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 (Generalstaben 1905, s. 123) spreds proklamationen, bilaga 4 
genom uppläsning i öns predikstolar. Bodiscos kungörelse angående rättegångsväsendet 
är principiellt av samma natur, 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 predikstolarna runt om på ön eftersom den är skriven 
i kungörelseform. Att vara åhörare av uppläsning av kungörelser i den svenska lutherska 
statskyrkan var inte alltid förenat med ett högt underhållningsvärde. Aktstycket är intressant 
genom att det visar att Bodisco mycket tidigt efter ockupationens inledning hade att 
förhålla sig till hur det civila samhället skulle ordnas under de rådande omständigheterna. 
Undersåtar som var missnöjda med de lägre domstolarnas utslag kunde 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 administrationen på ön ska 
organiseras. De »charta sigillatamedel « som omtalas i punkt 8 avser de stämpelavgifter 
som sedan 1600-talet införts på en rad olika offentliga tjänster, som lysningar, markaffärer, 
tillsättningsärenden, etc. Inkomsterna kallades för stämpelmedel, och var i praktiken en skatt.
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Bilaga 4. Bodiscos proklamation till Gotlands invånare
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Bilaga 5. Bodiscos kungörelse angående ryska trupperna
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Bilaga 6, Bodiscos kungörelse angående rättegångsväsendet
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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 sedan stormaktstiden viktigaste örlogsstation, Karlskrona. (Militärer var 
redan vid denna tid svaga för förkortningar.) 

Bilaga 7. Tolls instruktion för överstelöjtnant Fleetwood
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Bilaga 8. Ständig indelning för undsättningskåren
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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 undsättningskåren
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Bilaga 10 vittnar om att undsättningsstyrkan anlänt till Gotland för att jaga bort ryssarna. 
Det är styrkans överbefälhavare Cederström som med sitt vädjande om gotlänningarnas 
bistånd ger oss en bild av det tidiga 1800-talets krigföring. Trupperna var långt ifrån 
oberoende av det civila samhället. Särskilt foder till hästar och till vad dragdjur man kunde 
göra tillgängliga var ofta en kritisk bristvara 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 
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I bilaga 11 regleras hur de ryska trupperna ska lämna ön. 

Bilaga 11. Artiklar angående Gotlands återlämnande
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Bilaga 12 riktar sig till den gotländska allmänheten och sammanfattar 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 
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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 
försvagad tradition som inletts på 1600-talet, och som innebar sammanställningar 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 kungörelser 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 genom 
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 amiralerna 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 franskdanska invasionen under ledning av Jean 
Baptiste Bernadotte. Puke var överbefälhavare på den svenska huvudflottstationen 
i Karlskrona och Cederström var den som inom kort skulle leda den svenska 
undsättningsstyrkan till Gotland. 

Bilaga 13. Rapport från flottan i Karlskrona efter vinteruppehållet
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Bilaga 14. Rapport från danska krigsskådeplatsen 
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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 eftersläpningen 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 fanns en rikt utvecklad ryktesspridning. 
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: meddelanden 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 ockuperade 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 under 
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 undsättningsoperationen som tagit 
vägen över Kalmar från Gotland och därmed anlänt till Stockholm en dag före den officiella 
rapporten från Cederström. Att den sändes iväg över Kalmar hängde sannolikt samman 
med att det råkade vara en passande privat skeppsavgång dit just då. 

Bilaga 17. Anckarswärds rapport om den svenska undsättningen



Gotland University Press 4

52

Bilaga 18 är befälhavaren Cederströms officiella och mer utförliga rapport om hur und-
sättningen 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 efterlämnade som betalning – efter att i laga ordning lämnat in köpehandlingar 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 
inkvarteringen av de ryska trupperna. 

Hade det handlat om svenska truppers 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 18. Cederströms rapport om den svenska undsättningen
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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 19. Bilaga till Cederströms proklamation 16/5 (bil 12 ovan)
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Bilaga 20. Amiral Cederström var överbefälhavare för den svenska 
undsättningsexpeditionen, men befälhavare för landstigningsstyrkan var överstelöjtnant 
Fleetwood, som författat denna rapport till Kungl. maj:t. om operationen. Fleetwood 
tågade med ett detachement av Södra armén i Skåne till Karlskrona varifrån 
undsättningsoperationen utgick. 

Bilaga 20. Fleetwoods rapport om den svenska undsättningen 



Gotland University Press 4

58



Gotland University Press 4

59

Bilaga 21. Vice och under ockupationen tjänstgörande landshövding 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 kontanter ersatts med ett fartyg. Cederström 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 landshövdingarnas förhållande till regeringen inte mycket 
från dagens lokal- och regionalpolitikers. 
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Bilaga 21. af Klints rapport om ockupationen
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Eva Sjöstrand:

Hur guten mötte ryssen! 

Fäi-Jaken berättar

Den avgjort mest intressanta källa som berättar om hur guten mötte ryssen under den 
korta ryska invasionen av Gotland 1808 är en ögonvittnesskildring nedtecknad av Fäi-
Jaken, efter Olof Olofsson, Snevide i Havdhem, som var femton år då ryssarna klev iland. 
Skildringen finns i en liten anteckningsbok med svarta vaxpärmar. Historien om hur boken 
kom fram nära tvåhundra år efter händelsen är som en saga. Lena Axelsson hittade den 
i en hurts hemma vid Bringsarve i Ardre, en hurts som snickaren och gotlandsskalden 
Gustaf Larsson snickrat till sin gode vän, författaren och konstnären David Ahlqvist. 
Berättelsen är skriven på gutamål. David Ahlqvists dotter Lena Axelsson har renskrivit 
den och översatt till svenska.1

Först några ord om Fäi-Jaken. Jakob Karlsson (f 1857, d 1933) var bonde vid Fie i Lau, 
därav namnet Fäi-Jaken. Han ombads av lektor Mathias Klintberg i Visby att skriva brev och 
berätta om vardagen i Lau, ett sätt för Masse Klintberg att ta vara på Laumålet och bevara 
språket. Fäi-Jaken efterlevde lektorns önskan så till den milda grad att han under sin levnad 
skrev 262 brev. De finns idag på landsarkivet, de första tjugo är utgivna av Gutamålsgillet. 
Sedan år 2000 har Las Jacobsson läst in dem vid Radio Gotland med mig som producent 
och vi är nu inne på brev nummer 33. I breven nämner Fäi-Jaken helt kortfattat den ryska 
ockupationen (som ägde rum 49 år innan Fäi-Jaken föddes). Den utförliga skildringen 
finns i den tidigare okända anteckningsboken, som inte är daterad, men det står att det är 
anteckningsbok nummer tre. Den är inte avslutad, så troligtvis var det Fäi-Jakens sista. (Var 
finns de första två?) Så här börjar den:

  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 brännväinsförrådi, 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 
obarrmhärrtuä 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.
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Det här är den enda källan jag hittat med uppgiften att gutarna ställde till med kalas! Att allt 
arbete stannade av, karlarna samlades för sig och kvinnfolk för sig, att de blev givmilda mot 
varandra och tänkte på de fattiga; jag finner det oerhört sympatiskt. Istället för att rusta sig 
för att bruka våld så samlades man, höll ihop och bjöd varandra omtanke.

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. 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 Gråitlingbo.

Ryssbesök i gårdar

En del svärmade ikring i gårdarna, enligt Snevide-Olof. Rektor Torsten Flemming i Visby 
berättar att hans anfäder på mors sida kommer från Grötlingbo. I familjen finns en historia 
om hur Viges Nils vägrade ge de ryssar som krävde det mat och då hängde de honom 
upp och ner! Men plockade ner honom oskadd när befälen sa ifrån. I sockenboken om 
Grötlingbo, Grötlingboboken2 står berättat om en händelse vid Kattlunds. Dit kom två ryska 
officerare och ville ha vatten:

Folket i gården blev förskräckta och sprang ut men den gamla mor Engla 
stod lugnt kvar vid spisen. Med hjälp av teckenspråk bad då officerarna 
om mat. Mot Engla förstod mycket väl deras åtbörder, men ilsknade till och 
sade på oförfalskat gutamål: ”Va star I u pratar för lort, vill I int pack Er ei 
väg äut, skall I fa smakä brandkäppen” som hon hötte med efter de bägge 
ryssarna, ”den mat ja lagar skall vör ha själve”.

Uppgiften Snevide-Olof lämnar om att det skulle funnits gotlänningar i den ryska hären står 
omtalat också i Grötlingboboken:

En tradition berättar att det bland de soldater som steg iland denna 
dimmiga aprilmorgon skulle ha funnits flera, som var födda i Grötlingbo och 
Havdhem. I så fall skulle det ha varit soldater, vilka kämpat i den svenska 
hären i Finland, men blivit tillfångatagna av ryssarna.

I Havdhemboken är angivet en lista över övergivna boställen. Om Spenarve nr 21 står det:

Här bodde i en stuga en kvinna i början av 1800-talet. Hon skall enligt 
en sägen ha fått besök av en soldat i amiral Bodiskos armé, troligen en 
hennes son, som varit utomlands och gått i rysk tjänst.
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Elisabeth Molin vid landsarkivet har forskat efter soldaten och hans mor. Soldaten var 
Mårten Persson Hafdell, född 1784. Hans mor, Barbra Mårtensdotter flyttade efter den här 
händelsen till Hejnum. Kanske var hon illa sedd redan förut, kanske ledde sonens besök till 
att hon stöttes ut.3 Kyrkoherde Karl Kristiansson i Hejnum skrev i sina uppteckningar 1883:

Allmogen har i allmänhet lätt för att tro, att ett härjande infall ej kan ske utan 
att en förrädare är med i spelet. Så berättas här, att, då ryssarna, utsvultna 
(så att de tom. doppade sitt hårda och mögliga bröd i vattendikena) och 
uttröttade ej kunde hitta vägen, en person som var född i Havdhem, fört 
den tillrätta och ledsagat dem. Såsom bevis härför säges han på god 
svenska hava utropat: ”Nog att Snevide gamla kvarn ännu står!” Åt sin 
gamla mor, som ännu levde och bodde i en liten stuga, lär han lämnat en 
mängd blanka silverrubler, såsom betalning för en mängd dukar, som han 
tagit för att linda omkring sina egna och kamraternas av strapatserna illa 
tilltygade fötter.4

Bakhåll i Havdhem

Åter till Snevide-Olofs berättelse. Han fick bråda tider, hans far var sjuk vid tillfället så det 
var Olof som fick sköta kontakten mellan hemmet och yttervärlden och småningom utföra 
de uppdrag Grötlingar och Havdhembor ålades, att skjutsa delar av hären till Alva kyrka där 
nästa sockens bönder tvingades ta vid.

Klukringningi had väkkt uppmärksamhait 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 
Gåttlänningar, för di var latä u svämnuä sväin.De skudd var lissum än trösst 
för daim sum var haimä, u mik uppskrämmdä.

Den unge Olof lugnade Havdhemborna med att den där ryssen, han var nog inte så farlig 
i alla fall! Rysståget satte av norröver. Snevide-Olof följde med, för meningen var att han 
skulle ta med sina russ hem från Alva, vilket han också gjorde. Vid Havdhem korsgata 
gjorde tåget halt:

Marrki därumkring lag pa dän täid’n äutä u var obebod u ohängni, u 
baitädäss av kräk, av vaim sum hällst. 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.
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I Havdhemboken är historien något annorlunda berättad:

I Havdhem hade emellertid lätt en incident kunnat inträffa. Den tidigare 
i samband med pärkspel och idrott omnämnde bonden från Snevide 
(troligen Olof Snevide, vars efterlevande sålt gården och flyttat till 
När, varför parten är borta) låg i en enbuske ungefär där nu Bröderna 
Petterssons järnaffär är belägen och var fast besluten att skjuta den ryske 
amiralen. Han fick med våld bringas att avstå från sin föresats.5

”Den tidigare i samband med pärkspel omnämnde bonden från Snevide...?” Detta är en 
utvikning från ämnet men jag vill gärna återge en beskrivning av en man från Snevide som 
någon gång i början av 1800-talet skall ha varit en överdängare i pärk och andra idrotter. En 
gång vann han ett våg ensam mot ett helt pärklag motståndare:

Det började förmodligen med att han vid krogen på Sjonhembacke träffade 
på ett gäng ”utsocknes” som roade sig med att dra hank. Han lät undslippa 
sig att dylika motståndare skulle man hemma i Havdhem närmast dra upp 
med en hand. Efter ordväxling utmanade han alla de andra på våg med 
pärk som samspel (överenskommen huvudgren). Han spelade ensam mot 
alla de andra och vann tack vare sin överlägsna förmåga att placera bollen 
där motståndarna lämnade luckor på planen. ”Där var ingen, u där var int’ 
häldar någen!” kommenterade han spydigt.

Sedan han vunnit pärken fick han själv välja ett av de så kallade frispelen 
och motståndarna det andra. Sneviden valde löpning, som han lätt vann, 
och motståndarna valde ”haugstikel” (höjdhopp) som sitt frispel. Till detta 
ställde Sneviden demonstrativt upp i stövlar men slog ändå motståndarna. 
Efter detta var stämningen emellertid så hotfull att Sneviden fann för gott 
att lämna valplatsen. Han hoppade över staketet och rätt i sin vagn, drog till 
hästarna med piskan och kom iväg med en sista spydig kommentar. Han 
hade tagit av hästarnas betsel och hängt dem på lokarna för att hästarna 
skulle kunna äta hö. Vid den hastiga avfärden blev det inte tid att sätta på 
dem, utan första biten av hemfärden fick gå utan betsel. ”Som väl var visst’ 
hästar vägen!” sade han efteråt.6

Vem var denne Snevide-Olof? Släktforskaren Mats Ekedahl har hjälpt mig hitta honom:

Olof Olofsson, född 5/3 1793 i Havdhem, död 24/4 1874 vid Hallute i När. 
Gift 1825 med Brita Erasmisdotter, född 12/5 1798 i Grötlingbo, död 5/4 
1850 vid Snevide i Havdhem.
1838 var Olof Olofsson gift och bosatt vid Snevide i Havdhem.
1873 17/4 flyttade Olof Olofsson från Snevide till Hallute i När.
1874 24/4 avlider f.d. husbonden Olof Olofsson 81 år gammal vid  
Hallute i När.

En rimlig gissning är att Olof Olofsson berättat sin historia för Fäi-Jaken under sitt sista 
levnadsår i När. I skildringen i anteckningsboken nämner Olof inte det bakhåll som står 
omvittnat i Havdhemboken. Varför? Antingen skämdes den vuxne Olof Olofsson för sitt tilltag, 
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eller gick det till så som han själv berättade, att några sorkar (däribland han själv?) fingrade på 
några gevär och av den fjädern har folktraditionen gjort en höna. Ingen kan veta. Men visst 
fanns det gott om gutar som ville slåss. Också om detta vittnar Olof Olofsson:

Gåttlänningar hadd samblä si fran flair umgränsnä soknar, för att fa säi 
fäiänd’n; u försedä me vapän, gåimdä i närhaiti, sum bisto av: 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 tårrar sannd äi de stor vammalsråkkar för att skydd si 
mot fäiänd’n, um så kund bihöväs.

Vad hade de att slåss med? Sand i fickorna! Jag får en klump i halsen – att tänka sig 
att de skulle ha gått till drabbning och mött kanonkulor med sand! Som efterlevande 
kan man vara lycklig att Erik af Klint, dåvarande vice landshövdingen, insåg att gutarna 
inte skulle ha en chans och att han pratade den gotländska allmogen tillrätta – och att 
amiral Bodisco inte brukade det våld som ryssarna var kända för. För de var kända för 
våldsamheter också på Gotland. Symposiet ”Ryss’n kummar!” uppmärksammar en 
händelse för tvåhundra år sedan, som vi ännu har skildringar av i mannaminne. Då 1808, 
var det mindre än hundra år sedan ryssarna klev iland på Östergarnslandet. Såklart att 
1808 års gutar mindes vad som då skett!

Ryssbesök i mannaminne

Arnold Sandberg skriver om ”Den ryska hemsökelsen på Gotland” att ryska stridskrafter 
steg iland i augusti 1715, i juli 1717 och juli 1718.7 Det andra landstigningsföretaget var det 
allvarligaste, då slog de ihjäl tre personer och plundrade fem kyrkor: Kräklingbo, Anga, 
Östergarn, Gammelgarn och Norrlanda. I Östergarn rövade de bort prästen Neogard i 
juli 1715, han kunde återvända hem först i november 1717. Vid landstigningen 1717 förde 
ryssarna bort tjugo personer, barn, kvinnor, ynglingar och fyra vuxna män. De flesta av dem 
kom aldrig tillbaka. Arnold Sandberg citerar rannsakningsprotokoll från 1717:

Natten till den 12 juli hade den gotländska bondehären, som räknade 
1400 man, varit på marsch mot fienden vid Kräklingbo. Då hären kl 6 
på morgonen fått ryssarna inom synhåll och striden skulle börja, hade 
manskapet emellertid gripits av skräck och flytt i vild oordning. Landet 
syntes ligga öppet för en rysk frammarsch mot Visby. Ända borta i 
Ganthem märktes spåren av flykten. Bondesoldaterna hade sålunda rivit 
ned gärdsgårdsledet hos Tomas Godrings och på vägen lågo gevär och 
persedlar utströdda. Bondeuppbådet sprang hem, de kastade sina vapen.

Det fanns kanske också i mannaminne hur snöpligt den gutniska hären mötte ryssen 
den gången? Ändå fanns det de som ville slåss 1808, en av de mest inbitna krigarna var 
klockare Lindahl i Fleringe. Enligt traditionen gjöt han tennkulor av sin hustrus serveringsfat 
för att kunna skjuta ryssar.
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Under andra världskriget tjänstgjorde prosten Anders Hedwall i Rute pastorat. I sina om-
fattande dagböcker skriver han om den ”strax öster om kyrkan belägna hed, som kallas 
kyrkorummet:”

Här, varest vägarna från Fleringe, Bunge och Hellvi mötas, ha 
nordergutarna i flydda tider samlats, sannolikt var det också här, som den 
myndige storbonden Dacker samlade dem och drog till strids mot Olof 
Haraldsson nere på Lekareheden i Lärbro, här höll Fleringeklockaren Långe 
Lindahl exercis med bönderna, innan de, såsom meningen var, skulle 
tåga åstad för att köra bort de ryska styrkor, som år 1808 hade landstigit 
på ön. Enligt order från landshövdingen blev emellertid de illa beväpnade 
böndernas härnadståg inhiberat, episoden med den ryska ockupationen 
uppklarades med reguljära trupper, och bönderna fingo draga hem igen.

Lindahl, som varit båtsman i tredje Gustavs ryska krig, var, så som 
det berättas icke särdeles trakterad av denna landshövdingens order 
men måste ju foga. Men hemma i Fleringe samlade han alla tillgängliga 
musköter uppe i tornet och stöpte blykulor av allt bly, han kom över. 
Häruppe i tornet skulle han sedan, om ryssarna skulle uppenbara sig 
i Fleringe, förskansa sig och, om också ensam, strida mot den gamle 
arvfienden till sista blodsdroppen. Långe Lindahl var alltså en krigsbuss 
av äkta skrot och korn. Ryssarna kommo emellertid icke till Fleringe, och 
han fick sluta sina dagar i frid.

 

Annars är det de fredliga kontakterna som dominerar. Flera källor, som P A Säve, beskriver 
att ryssarna var hårda mot sina egna men uppförde sig exemplariskt mot gotlänningar och 
Visbybor. Det berättas också att Visbys kvinnor, när de sett hur illa ryssarna behandlade 
sina egna efter minsta förseelse, lät bli att anmäla förseelser ryssarna gjort för att soldaterna 
skulle slippa bestraffning. Hur de behandlade varandra finns nog med i det gutniska 
talesättet ”är du helt rysk?” Olof Olofsson berättar om talesättet ”att äta som en ryss”:8

Till Ryssar äutdaildäs 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 erfara, 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!

Att soldaterna blötte bröd i rännstenarna finns med i skildringarna från Visby. Hur tog då 
Visbyborna emot dem? Byggnadsantikvarien vid länsstyrelsen, författaren Stefan Haase har 
berättat en historia som är så nära en ögonvittnesskildring man kan komma. 

Framlidne Oskar Lawergren i Stenkyrka berättade för Stefan hur hans mormor eller 
mormorsmor var lillpiga i Visby i en familj bosatt nära Söderport 1808. Hon var nio år när 
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hon bevittnade Bodiscos intåg i stan. Ryktet hade gått, klockorna hade ringt så stadsborna 
visste vad som skulle ske. När rysståget kom hade hon tillsammans med andra nyfikna 
samlats utanför Söderport och vittnade om en pampig inmarsch, inte hotfull utan mer 
spännande. Ryssarna intog staden och satte ut vakter vid porten men deras intåg skapade 
ingen oro, tvärtom. Reaktionen enligt henne var snarare: ”Äntligen händer det något!”

Helt plötsligt var staden full av folk, människor från olika håll och balunsandet och festandet 
tilltog, de ryska officerarna var mäkta populära hos stadens damer. Det skedde en 
fraternisering, som enligt Stefan Haase inte skildras i senare historieskrivning. Att den inte 
skildrats efteråt kan bero på att en sådan fraternisering inte var något att skryta med inför 
de svenskar som återtog befälet över ön. Och rent mänskligt kan jag, som vuxit upp i Visby, 
förstå känslan att det måste ha varit ganska spännande att det plötsligt kom 1500 ryssar 
tågandes in i staden, särskilt om de var vänliga mot lokalbefolkningen.

Den överste som Säve beskriver som ”den svartmuskige hussaröversten Gifkovitsj” var 
inkvarterad i det Kinbergska huset vid Kinbergs plats där jag sedan växte upp. Säve vittnar 
om att översten gärna vyssjade barnen och när ryssarna mot hans vilja lämnade Gotland 
sände han en tacksam biljett från hamnen i Slite till familjen Kinberg och hälsade särskilt till 
de små! 

 Detta att man suttit i Bodiscos knä eller vyssjats av ryssar blev något att skryta med. Ett 
exempel finns i Albert Engströms skildring ”Visbyoriginal”:

Tunnbindaråldermannen Carl Petter Grönlund, f.d. fältgevaldiger vid 
Gotlands nationalbeväring med fänriks avsked, tillhörde en gammal 
tunnbindarsläkt, men yrket var i utdöende. Han var född år 1808 och 
ett av hans stoltaste s.k. minnen var att han blivit vaggad av den ryske 
konteramiralen Bodisco, som det året under tjugutvå dagar var guvernör 
på Gotland och hann göra sig älskad genom sin godhet och den stränga 
disciplin han upprätthöll bland sitt folk, tills den svenska eskadern tvang 
honom att utrymma ön och överlämna alla vapen och krigsförråd. Därefter 
försvann han ur historien.9

En börda för hela ön

Naturligtvis var det tufft att hålla en så stor invasionsstyrka med mat, särskilt som 
tidpunkten när de kom var skarpa ladingen, senvåren, då förråden började sina. Detta att 
förse ryssarna med mat blev en börda för hela Gotland. Vid By gård i Eke har man under 
långa tider fört dagbok. Om den här händelsen skrev dåvarande husbonden på By 1808:

Å 1808 den 22 aprel som war i fastta Kom Ryskka skep 9 styken och 
anländ wid Sles i Grötlingbo och giorde Landsteg. Intogo Landet utan 
Motwären wilket war Rät Swårt Mäd De skiusar som Därtil uttogs som war 
war dag i 8 dagar och Räkte i 3 wekor

Regeringen war i Desa dagar Efter Rysk befalning. Wisby stad belamades 
med inQwarterning som af dem i 3 wekor underhals. Sedan blef 
Komanderat at Landet skule underjelpa Mäd 7 Marker Kyt uppa war ful 
gard 1 ka 1/8 Des Kana branwin 1 Rd 8 sk i penin
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Säkert var de hungriga, både ryssar och gutar. Ola Björkqvist i Tofta har i sin ägo en sabel 
som en rysk soldat under återtåget bytte till sig mot mat på en gård längs vägen till Slite. 
Ola har ärvt sabeln efter sin far Joel Björkqvist, som i sin ungdom var dräng på gården. 

En dag tog gårdsfolket fram sabeln och ville låta smälta ner den, men Joel som insåg 
vilket historiskt värde sabeln hade gick till Visby för att skaffa pengar och kunde köpa 
sabeln av bonden.

Bungemuseets grundare, Theodor Erlandsson, vittnar om hur hans släktingar berättat 
att de grävde ner gårdens skatter av rädsla för att ryssen skulle plundra. När vi i Radio 
Gotlands program Kulturen i april 2008 talade om den ryska invasionen bad jag lyssnare 
med minnen i släkten från händelsen ringa och berätta. Då ringde en man från Hejde, vars 
farfarsfar gjort på samma sätt, grävt ner gårdens skatter i tron att ryssen skulle plundra. Det 
skedde aldrig, men vad som hände var att mannen som grävt ner skatterna blev blind och 
inte kunde hitta sina saker igen. De ligger där de ligger!

I skiftet 1800—1900-tal växte militärhistorikern Nils Vilhelm Söderberg upp i Visby. I en 
intervju gjord av Gunnel Wallin i Radio Gotland berättade han om en lek de lekte som barn 
i Visby, man gömde sig bakom ett gathörn, hoppade fram och ropade ”toj” – vilket skulle 
vara hämtat från den ryska invasionen och ryssarnas rop Halt: stoj!

I skildringar av gutniska bröllopstraditioner finns omvittnat att man skrämde gästerna med 
ropen ”Ryss’n kummar”. Gästerna skulle trugas och det hörde till traditionen att gästerna 
sprang och gömde sig. Någon gång alltför väl, så väl att de inte blev hittade och missade 
hela festen... I Theodor Erlandssons ”En döende kultur” står om just den trugningsseden 
där ryssen har en framträdande plats och har fått ge namn åt ett skrammelinstrument:

Vad nu då? Tjut och larm avbryter plötsligt det högtidliga sorlet ute på 
gården. Det är väl inte ”röisen” (ryssen) som stigit iland? Åh nej; det är bara 
ungskaffarn som pressar hesa och skrällande toner ur ett s.k. ”tjauthånn” 
(bockhorn) för att – i likhet med vad eljes ofta skedde i vardagslag – 
tillkännage att middagsmåltiden är färdig. Dessutom var det öltapparn som 
svängde en ”russlarvä” (harskramla) för att på sitt sätt understryka, att nu var 
det bröllopsmiddagen som skulle intagas och inte ett vanligt middagsmål.10

Skrämt med ryssen har man gjort här på Gotland i långa tider. Min mamma och hennes 
syskon som växte upp i Visby i tidigt 1900-tal blev skrämda så. Jag kan väl anta att vi 
också behövt ryssen som någon/något att projicera vår rädsla på.11 Det var skrämmande, 
men också spännande. Jag minns en morgon på 1960-talet när det blåst en väldig ostlig 
storm och hela den ryska fiskeflottan sökt lä utanför Visby hamn. Sjön utanför var fylld av 
grå båtar med vajande röda flaggor, en märklig syn jag aldrig glömmer.

Men det faktum att gutarna lyckades möta en invasionsmakt med ickevåld och att 
invasionen 1808 kunde sluta så lyckligt, det är ett fenomen att studera närmare och att dra 
lärdom av, särskilt i vår våldsfixerade tid. 

Jag vill sluta med ett av David Ahlqvists gutniska ordspråk som jag gärna vill tro spelat en 
avgörande roll i sammanhanget:
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Gär främlingum gutt!
Den arme och vinddrivne stackare som ”slagit i land” på gutaön bör med 
hänsyn till de strapatser resan medfört behandlas med välvilja och gästfrihet: 
ett gott mål mat, en sup och en värmande brasa i den öppna spisen samt till 
natten en skön säng. Tänkbart är att den beryktade gutniska gästvänskapen 
mot främlingar delvis bottnar i medlidande med människor som icke undfått 
förmånen att ha kommit till världen på Gotland och här fått sitt hemvist.12
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Noter

1. Berättelsen finns publicerad på http://www.gotland.net/davidahlqvist/. 

2. Grötlingbo socken genom tiderna, s 123. 

3. Berättelsen finns publicerad på http://www.havdhem.se. 

4. Berättelsen finns publicerad på http://www.havdhem.se. 

5. Österholm & Larsson 1972:337. 

6. Österholm & Larsson 1972:311—312. 

7. Sandberg 1948—49. 

8. Jfr Ronström i denna volym. 

9. Engström 1929. 

10. Erlandsson 1981 del 2:45. 

11. Jfr Palmenfelt, Ronström i denna volym. 

12. Ahlqvist 1975. 
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Kristian Gerner:

Ryssland, Sverige och Gotland:  
en fantastisk historia

”Militärerna framhärdar i att även i fortsättningen bara göra falska kartor av 
Ryssland allmänt tillgängliga. Det är löjligt. Var och en kan finna satellitkartor 
på Internet, klargör ministrarna.”

Prolog

Citatet är ingressen till en artikel den 30 september 2005 i den polska tidningen Gazeta 
Wyborcza under rubriken (i översättning) ”Kartografiskt krig mellan den ryska regeringen 
och generalerna: vi skall inte längre förfalska kartan”. Bakgrunden är att alla offentligt 
tillgängliga kartor i Sovjetunionen var starkt förvrängda i förhållande till den faktiska 
geografin. Anledningen var att fienden inte skulle ha några tillförlitliga kartor vid anfall på 
landet. Denna förfalskningspraxis hade fortsatt i Ryssland under de fjorton år som hade 
gått sedan Sovjetunionen upplöstes. Nu ville regeringen övergå till att publicera korrekta 
kartor, med hänvisning till att Ryssland ingår i den globala kapitalistiska ekonomin och vill 
ha utländska investerare. Lösningen var att kartproduktionen undandrogs militärens kontroll 
och lades under regeringens direkta domvärjo. Den ryske säkerhetspolitiske experten 
Pavel Felgengauer förklarade militärens motstånd med att generalerna inte hade uppfattat 
att världen har förändrats. Den ryska försvarsmakten hade just genomfört en övning med 
scenariot ”befria Kaliningradområdet ur NATOs händer”.1

Motsättningen mellan regeringen och generalerna i Ryssland är en påminnelse om hur svårt 
det är att vänja sig vid den nya världsordning som uppstod genom det sovjetiska imperiets 
upplösning. Vad betyder det för Rysslands politik i Norden och Baltikum att Stalin under 
Putin hyllades med ett särskilt minnesmynt? Det var förvisso inte massmördaren Stalin som 
hyllades utan krigsledaren generalissimus Stalin, hjälten från Det stora fosterländska kriget. 
Minnesmyntet gavs ut i maj 2000, inför 55-årsdagen av segern i Det stora fosterländska 
kriget, samtidigt som Putin svor presidenteden i Kreml mot en fond av den sovjetiska 
segervapenskölden från 1945 och en hedersvakt av soldater i sovjetiska uniformer. Vad 
betydde det att Putin under sitt första år som president lät återinföra den sovjetiska 
nationalhymnen från Stalintiden som Rysslands nationalsång? Vad betydde det att Putin 
under sina två perioder som Rysslands president framträdde som den ortodoxa kyrkans 
trogne tjänare och höga beskyddare? Låt oss sätta in Putins försök att modernisera 
Ryssland i ett historiskt perspektiv. Men vi hoppas att Putins mörka tid ska försvinna i 
historiens eget mörker. Här är det fråga om att skissera ett ljust perspektiv, som just i detta 
speciella sammanhang skall få omfatta även Gotland.

En hopflätad historia

Historien om Sverige, Ryssland och Baltikum är historien om en ödesgemenskap. Sverige 
och Ryssland är beteckningar som syftar på staterna med dessa namn. Baltikum kan 
betyda antingen Östersjöområdet eller de baltiska staterna, det vill säga Estland, Lettland 
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och Litauen. Inte bara dessa ligger mellan Ryssland och Sverige. Det gör även Finland. Man 
kan till och med säga att de stora öarna i Östersjön ligger mellan Sverige och Ryssland trots 
att Dagö och Ösel hör till Estland, Gotland och Öland till Sverige och Bornholm till Danmark. 
Eftersom symposiet ”Ryssen kummar” i april 2008 i Visby ägnades 200-årsminnet av den 
fredliga ryska ockupationen av Gotland och det lika fredliga avtåget av den ryska truppen, 
begränsas intresset här till händelserna 1808 och 1809, betraktade i ett stort historiskt 
perspektiv. Förutom Gotland är det då Finland som står i centrum.

Alltifrån medeltidens gryning är historien om de länder som idag heter Sverige och Ryssland 
så hopflätad att man inte kan ge en rimligt täckande bild av det ena landets historia utan 
att även ta upp det andra landets historia. Det handlar om både kontakt, konkurrens och 
konflikt. Under vissa perioder som det långa seklet mellan 1809 och 1917 och årtiondet 
1989—1999 kan man till och med tala om en lycklig samexistens. 

1700-talet hade varit den geopolitiska balansens århundrade med en gemensam gräns 
i Karelen. 1800-talet blev det fredliga och fridsamma grannskapets århundrade med 
S:t Petersburg och Stockholm som varandras speglar med Helsingfors i spegelvinkeln 
däremellan. Men sedan kom världskriget och bolsjevikerna och Östersjön blev en vallgrav 
mellan två inkompatibla samhällssystem. Sverige och Ryssland blev repellerande motpoler 
till varandra med Finland i kläm.

1800-talets Ryssland och Sverige, inklusive Gotland, präglades av materiell knapphet 
för det överväldigande folkflertalet. Samtidigt fanns ett rikt kulturliv, i Sverige både bland 
allmogen och i de högre stånden, i Ryssland främst inom aristokratin och bland den fattiga 
intelligentsian i Rysslands båda huvudstäder, den gamla huvudstaden Moskva och Sankt 
Petersburg, som Peter I gjort till det ryska imperiets huvudstad 1712. Stockholm, Visby 
och S:t Petersburg hade ett borgerskap av civila och militära statstjänstemän, lärare och 
forskare, journalister, köpmän, fabrikörer och hantverkare med ett varierat kulturliv, där det 
alltid fanns folk som förutom det inhemska språket kunde franska eller tyska och inte sällan 
engelska eller italienska. Visby var förvisso en mera begränsad, i ordets egentliga mening 
provinsiell miljö, och Stockholm var trots allt beläget i den kulturella utkanten av Europa. 
Men S:t Petersburg var en av Europas kulturella huvudstäder.

Ett stycke Europa i Ryssland: 1800-talets S:t Petersburg

Till skillnad från andra ryska städer, men i likhet med Reval, Dorpat och Riga i de baltiska 
provinserna var S:t Petersburg en europeisk stad, man kan till och med säga kosmo-
politisk.2 Ett citat ur Wiborgs Tidning år 1870 om vad den nya järnvägen från Viborg till den 
ryska huvudstaden illustrerar väl vad för slags stad Sankt Petersburg var vid denna tid:

Om en 4 à 5 timmars jernvägsresa vore nog för att föra oss t.ex. till Paris, 
hvem skulle kunna vänta i flere månader förrän han anträdde en sådan? [...] 
Att från vår lilla stad hastigt blifva förflyttad till en av verldens hufvudstäder, 
att från vår torftighet med ens komma till en av rikedomens och lyxens 
metropoler, är i och för sig alltför intressant, för att det icke borde försökas 
av en hvar.3

Det var i S:t Petersburg som den berömda svenska familjen Nobel verkade i början och 
mitten av 1800-talet. I en essä om Alfred Nobel karaktäriserar idéhistorikern Tore Frängsmyr 
staden: ”S:t Petersburg var vid denna tid en världsstad, fylld av kultur, vetenskap och socialt 
umgänge”.4
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Varför denna utläggning? Budskapet är att Ryssland inte var så främmande för gotlänningar 
och andra svenskar vid tiden för Finska kriget, som landet och dess kultur hade varit innan 
Peters reformer före år 1700 och åter blev sedan bolsjevikerna drog ner ridån runt landet 
efter revolutionen 1917.

Den ryska ockupationen av Gotland var oblodig inte som resultatet av en lycklig tillfällighet. 
Den blev det, som den pensionerade svenska översten Bo Hugemark uttryckte saken i 
en återblick vid 200-årsminnet år 1808, tack vare att ”den civiliserade Bodisko höll sina 
trupper i sträng krigstukt”.5 Hugemark syftade på konteramiralen Nikolaj Andrejevitj Bodisko 
(1757—1815). I Finland var kriget förvisso blodigt, eftersom båda sidor samtidigt hade stor 
vapenmakt. Men på Gotland år 1808 var först den ryska ockupationsstyrkan och därefter 
den svenska undsättningsstyrkan i tur och ordning så militärt överlägsna, att de civiliserade 
befälhavarna inte fann någon anledning att utgjuta blod utan i tur och ordning kapitulerade 
inför övermakten.

Skall vi uttrycka det som att Gotland slapp råka ut för ryskt styre eller att Gotland gick 
miste om chansen att bli ett län i det ryska kejsarriket? För att antyda möjliga svar på den 
frågan skall vi se närmare på historien om Rysslands modernisering och Sveriges roll i 
denna historia. Inte minst intressant är den med detta nära förbundna frågan om Sveriges 
och Finlands modernisering. Vad händer med berättelsen om man låter Gotland upprepa 
Finlands roll: lösgöras från Sverige och ställas under kejsaren i Sankt Petersburg?

En framgångssaga – men inte för Ryssland6

Rysslands historia från och med Peter I:s reformer i början av 1700-talet kan beskrivas som 
ett drama med pulserande handling mellan ljus och mörker. Mot traditionens makt stod en 
aktiv vilja att modernisera Ryssland, eller som man såg det på den tiden, göra landet till 
en vanlig, normal europeisk stat. Utgångspunkten var Peters reformer. Hans strävan fick 
många bestående resultat, men under decennierna efter hans död kunde man uppfatta att 
utvecklingen stagnerade. Ryssland hade blivit en militär stormakt, men ännu inte en andlig 
stormakt i sekulariserad mening. Under 1700-talets sista decennier kom en ny reformperiod 
under kejsarinnan Katarina II. 1800-talet såg nya reformer under kejsarna Alexander I 
och Alexander II. 1900-talets reformatorer var premiärministrarna Sergej Witte och Peter 
Stolypin under åren före första världskriget samt bolsjevikledarna Lenin och Stalin. För 
femtielfte gången stagnerade emellertid utvecklingen även under de nya ideologiska 
förtecknen. Marxismen blev inte Rysslands räddning utan dess olycka. Chrusjtjovs töväder, 
som uppmjukningen av den kommunistiska regimen åren kring 1950 kallades, Andropovs 
nykterhetskampanj 1983 och Gorbatjov perestrojka och glasnost var reformer som under 
den siste ledaren blev så radikala att de ledde till själva statens sammanbrott. Sovjetunionen 
gjorde sorti. Det var i och för sig ett lyckat resultat, men inte riktigt vad de sista sovjetiska 
ledarna hade tänkt sig.

Alla ryska reformförsök från Peter I till Peter Stolypin gick ut på att ändra ekonomin 
och samhällets struktur enligt maximen att Ryssland skulle bli likadant som resten av 
Europa och en integrerad del av den moderna, sekulariserade europeiska civilisationen. 
Efter 1905 års revolution, som riktades mot tsarmaktens försök att rida spärr mot den 
progressiva utvecklingen, stod både demokrati och parlamentarism på dagordningen. 
Varje reformförsök från Peter I och framåt hade lämnat djupa spår i den meningen att 
det europeiska inslaget blev allt större på samhällets elitnivå. Människor i Moskva, Sankt 
Petersburg och de stora städerna i det ryska kejsardömets provinser i väster från Kiev i 
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Ukraina till Vasa i Finland talade samma språk, inte bara i bildlig mening utan rent konkret 
– svenska, tyska, franska, engelska – som sina motparter i Stockholm, Helsingfors, 
London, Berlin, Leipzig och Paris. Den ryska huvudstaden S:t Petersburg var, som ovan har 
påpekats, vid första världskrigets utbrott år 1914 helt enkelt en modern europeisk storstad 
i paritet med de andra europeiska stormakternas huvudstäder Paris, London, Wien och 
Berlin.

När den ryske kejsaren Peter I år 1703 grundade S:t Petersburg längst in i Finska 
viken, på platsen för den svenska staden Nyen, var hans syfte således att modernisera 
Ryssland. Medlet såg Peter i att bringa den västeuropeiska civilisationen till Ryssland 
med hjälp av Stockholm och Amsterdam. Den svenska förvaltningen och nederländsk 
stadsbyggnadskonst tjänade som modeller för det nya Ryssland.7 När den ryske kejsaren 
Alexander I år 1809 införlivade Storfurstendömet Finland med det ryska imperiet var 
hans syfte att modernisera Ryssland. Medlet var att helt enkelt införliva en del av den 
västeuropeiska civilisationens bärare, invånarna i Finland. Att det vid båda tillfällena, 1703 
och 1809, fanns militärstrategiska motiv för att utvidga imperiet var förvisso en central 
faktor. Man skall emellertid ha i åtanke att Peter och Alexander inte bara hade militära 
stormaktsambitioner utan även civilisatoriska målsättningar för Ryssland. De anknöt 
mycket medvetet till den romerska traditionen, det Rom som på sin tid var centrum för den 
europeiska civilisationen. Peter och Alexander framträdde inte som ryska tsarer utan som 
kejsare. De använde den latinska titeln imperator. Ryssland skulle inte vara annorlunda än 
Europa. Peter och Alexander var västerniserare.

De två moderniseringsprojekten var framgångsrika, men inte beträffande det ryska 
samhället utan för Sverige och för Finland. Efter freden med Ryssland i Nystad 1721 och 
den slutliga förlusten av de baltiska provinserna och Viborgs län, förändrades den svenska 
politiken från inriktning på statsbyggnad och imperiebyggande till inre konsolidering, svenskt 
nationsbyggande. Frihetstiden innebar att makten försköts från krigarkasten adeln till de 
borgerliga krafter som växte fram under den industriella revolutionen och upplysningen. 
Utvecklingen mot konsolidering av en svensk nationalstat blev ännu mer markerad efter 
förlusten av Finland 1809. 

Frukterna av koncentrationen på inre utveckling skördades under 1900-talet i form av 
demokrati och marknadsekonomi inom ramen för det så kallade folkhemmet. Sverige blev 
en modern välfärdsstat. Det land som ännu under 1800-talet varit fattigt, blev efter första 
världskriget en sinnebild av det moderna europeiska samhället.8

Finland växer fram

När Finland blev storfurstendöme under den ryske kejsaren 1809 tog ett finländskt 
nationsbyggande fart. I rättsligt och kulturellt avseende var Finland en fortsättning på det 
svenska riket, men i tillägg kom en distinkt finländsk nationalkänsla hos landets kulturella 
och administrativa elit. Etablerandet av ett finskspråkigt kulturliv, samtidigt som det svenska 
inslaget bevarades, resulterade i en självständig variant av den med Sverige gemensamma 
modellen med ett utvecklat medborgarsamhälle. När kejsaren störtades 1917 var 
Finlands befolkning färdig att upprätta en självständig stat. Efter det blodiga frihets- och 
inbördeskriget 1918 utvecklades Finland till en demokratisk marknadsekonomi. Efter de 
svåra krigen med Sovjetunionen 1939—1940 och 1941—1945 och mottagandet av 400.000 
flyktingar från Karelen och tack vare de gynnsamma strukturella effekterna på det finska 
näringslivet av krigsskadeståndet till Sovjetunionen, återhämtade Finland sig mycket snabbt. 
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Landet var redan något decennium efter kriget en modern välfärdsstat och en sinnebild av 
det moderna europeiska samhället.

Matti Klinge, under många år professor i historia vid Helsingfors universitet och med 
familjebakgrund från S:t Petersburg har i en rad sammanhang hävdat att Finland blev en 
självmedveten nationalstat genom den ryska faktorn. Finlands särskilda ställning som 
storfurstendöme under den ryske kejsaren skapade institutionella, politiska och kulturella 
möjligheter för framväxten och etablerandet av en specifikt finsk identitet som samtidigt 
var europeisk i civilisatorisk mening. Den finska överklassen odlade fram Finland samtidigt 
som individerna arbetade inom det ryska imperiet som tjänstemän, officerare och lärde. 
Finnarna i S:t Petersburg och ämbetsmännen i storfurstendömet Finland lärde sig att 
hantera både lagar och politisk makt. För människorna i Finland var under 1800-talet S:t 
Petersburg längst inne i Finska viken en kulturell metropol. Där insöp man inte bara den 
ryska högkulturen utan även den tyska och franska.9

Det hör till bilden av att ställningen som storfurstendöme innebar europeisering, inte 
förryskning. I Finland var man mycket noga med att tala om imperiet, inte om tsardömet. 
I Finland betydde ordet kejsare imperator, inte tsar.10 Traditionen gick till Rom, inte till 
Bysans. Förryskningspolitiken under Nikolaj II hann inte sätta bestående spår innan den 
hejdades genom revolutionen 1905. I Finlands fall ledde revolutionen till införandet av 
en enkammarriksdag 1906 med lika rösträtt för kvinnor och män, den första i sitt slag i 
Europa. År 1907 valdes de första 200 riksdagsledamöterna i fria val. Epoken som ryskt 
storfurstendöme slutade med att Finland först blev det mest demokratiska landet i Europa 
och tio år senare, år 1917 som ett resultat av revolutionen i Ryssland, en självständig stat.

Moderniseringen av Sverige och Finland var resultatet av inre utvecklingsprocesser. Att 
Ryssland befriade Sverige från stormaktsbördan och gav Finland möjlighet att utveckla 
en självständig statsstruktur var inte tillräckligt, men det var nödvändigt. De ryska kejsarna 
Peter I och Alexander I brydde sig inte alls om Sveriges eller Finlands välgång. De ville 
gynna Ryssland. Sveriges och Finlands lyckosamma modernisering var en oavsiktlig följd av 
en politik som egentligen syftade till att modernisera Ryssland. 

Den sovjetiska erfarenheten: misslyckad modernisering

Sovjetunionen var inte ett försök att modernisera enligt existerande, samtida europeiska 
förebilder. Förebilderna var jakobinernas regim i Frankrike i början av 1790-talet och 
Pariskommunen 1871, tolkade inom ramen för den marxistiska samhällsteorin. Den nya 
statens grundare Lenin och Trotskij trodde att revolutionen skulle sprida sig till Tyskland 
och att socialismen skulle segra över kapitalismen, allt enligt det marxistiska, utopistiska 
schemat. När det stod klart att det kapitalistiska systemet överlevde och befästes i 
Tyskland, lanserade Lenin år 1922 doktrinen om fredlig samexistens med den kapitalistiska 
världen. Detta kompletterades 1924 med Stalins doktrin om socialismen i ett land. När 
detta socialistiska system hade funnit sin form i planekonomins tecken, blev den ledande 
kapitalistiska staten, USA, den stat som de sovjetiska ledarna jämförde sitt land med. 
Föreställningen att man kunde låna utländska modeller, som var karaktäristisk för tiden före 
1917, blev åter aktuell. Organisationsprinciper inom industrin som är kända som taylorism 
och fordism, det vill säga uppdelning av arbetsprocessen och det löpande bandet, 
tillämpades. Symbolerna för USA som modernismens spjutspets var skyskraporna i städer 
som Chicago och New York.
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År 1931 lade sovjetregeringen fram en plan för fullständig ombyggnad av huvudstaden 
Moskva. Enligt ett särskilt dekret skulle ett Sovjetpalats uppföras i centrum av staden. Det 
skulle bli högre än alla amerikanska skyskrapor och demonstrera att Sovjetunionen var den 
modernaste staten i världen. Efter några olika förslag till placering av palatset godkände 
Stalin idén att det skulle stå söder om Kreml, på platsen för Kristi Frälsarens katedral. 
Denna hade uppförts under 1800-talet som minnesmärke över segern i Det fosterländska 
kriget mot Napoleon. Nu sprängdes den. Efter en internationell arkitekttävling valdes 
ett sovjetiskt projekt, men byggnationen kom aldrig att påbörjas. Ruintomten efter den 
sprängda katedralen gjordes till simbassäng. Palatset förblev en dröm.11

Från Stalin till Gorbatjov

Idén bakom Sovjetpalatset och bakom de perfektionistiska uppvisningar med militärer, 
gymnaster och arbetare som genomfördes på Röda Torget varje 1 maj var att manifestera 
att Sovjetunionen var ett tekniskt avancerat samhälle där allt var tillrättalagt. Bolsjevikerna 
trodde att man kunde åstadkomma ett harmoniskt samhälle med social ingenjörskonst. 
Det var en tro som man delade med både de italienska fascisterna och de nordiska 
socialdemokraterna med de svenska i spetsen. Såväl de totalitära diktaturerna som 
välfärdsstaten byggde på idén att statens uppgift var att omforma samhället och rena 
eller rensa det från avvikande individer. Stalins politik var uttryck för en strävan efter att 
åstadkomma det klasslösa, rena samhället. En utgångspunkt var att det var möjligt inte 
bara att träna växter och djur och framkalla nya egenskaper som sedan ärvdes, utan även 
att det var möjligt att forma en helt ny människa genom uppfostran och härdning: sovetskij 
tjelovek, den sovjetiska människan. För att denna utopi skulle kunna förverkligas var det 
nödvändigt att likvidera alla som inte passade i det nya samhället, produkter av det felaktiga 
gamla samhället, i första hand kapitalägare, präster, bönder och intellektuella. Det var fråga 
om en utveckling från ett bildnings- och utbildningsprojekt under 1920-talet, till ett renings- 
och utrensningsprojekt under 1930-talet. När kollektiviseringen och industrialiseringen 
hade fullbordats tonade bilden av ett lugnt, ordnat och harmoniskt samhälle fram. Denna 
bild accepterades som en korrekt avspegling av verkligheten inte bara av makthavarna 
i det sovjetiska samhället utan även av inflytelserika intellektuella i Västeuropa och USA. 
Det sovjetiska samhället hälsades med större sympati i väst än vad på sin tid Peters och 
Alexanders Ryssland hade gjort.12

Andra världskrigets enorma ödeläggelser och stalinismen som samhällssystem medförde 
en långtgående utarmning av både de mänskliga resurserna och naturen i Sovjetunionen.13 
Den sovjetiska ekonomin överlevde emellertid. Det sovjetiska samhället såg ut att fungera 
efter kriget, men både ekonomin i stort och den teknologiska nivån i näringslivet blev 
alltmera efterbliven jämfört med USA, Västeuropa och Japan.
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Det postmoderna Ryssland: bolsjeviken Lenin välsignar en kapitalismens kyrka, Gutabank.  
Foto: Kristian Gerner

Gorbatjovs försök att reformera det sovjetiska samhällssystemet genom införande av 
tryckfrihet och öppenhet mot omvärlden gjorde sovjetundersåtarna medvetna om hur 
västvärlden såg ut och fungerade. Denna nya kunskap bidrog till att avlegitimera den 
sovjetiska samhällsmodellen. När Gorbatjov till sist, år 1990, berövade kommunistpartiet 
dess ledande roll och allmänna anseende förstörde han samhällets sammanhållande kraft.

Sovjetunionen upplöstes därför att dess ledare inte längre sökte efter någon modell, 
varken utomlands eller i marxistiska skrifter. Gorbatjovs politiska teser perestrojka, 
som innebar att företagen skulle ha direkta, horisontella kontakter och inte isolerade 
från varandra lyda central ordergivning, glasnost, som innebar yttrande- och 
organisationsfrihet, samt novoe mysjlenie, ”nytänkande”, som innebar att Sovjetunionen 
skulle inlemma sig i det globala kapitalistiska systemet, införde faktorn information på 
alla områden i samhällslivet. Detta fick en dynamik som i avsaknad av social och etnisk 
samhörighet mellan olika kategorier ledde till att staten föll sönder. Gorbatjovs försök 
att modernisera Sovjetunionen ledde till att de tre baltiska republikerna kunde återta sin 
suveränitet och anträda moderniserings väg som medlemmar av NATO och EU. Men för 
själva Ryssland var det fråga om ett misslyckat projekt.

Republiken Gotland? Skiss till en kontrafaktisk historia

Vi kan inte orientera oss i världen eller historien utan att föreställa oss innebörder och att 
det finns en mening i det som vi upplever händer omkring oss. Att vi kallar det förflutna för 
historia är helt enkelt att erkänna faktum att vi måste föreställa oss det som har hänt inom 
ramen för intriger, det vill säga som historier. När vi vill söka förstå sammanhanget mellan 
de många små, enskilda livsöden som är vår egen och våra anförvanters historier och det 
som sker och har skett i det övriga samhället, måste vi sätta in dem i en större berättelse, 
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som vi kallar historien. En intrikat fråga som inställer sig är, huruvida historien som 
berättelse behöver motsvara något som faktiskt har inträffat i den materiella världen eller 
om berättelsen kan få ett självständigt värde i den meningen att vi tror att den är ”sann”. Det 
finns ett berömt teorem från barnpsykologins område, knutet till två makar Thomas. Detta 
Thomas’ teorem lyder i fri översättning: ”Om människor uppfattar att det som de ser och 
hör är verkligt, blir följderna verkliga.” Teoremet säger att det som blir historia kan ha både 
psykologiska och materiella grunder. Denna insikt är en grund för den lek med historien 
som fått namnet kontrafaktisk historia. Formeln utgår från ett ”om”, typ ”vad hade hänt 
om Kleopatra hade haft en annan näsa?” Ett ofta använt exempel är ”Vad hade hänt om 
ärkehertig Franz Ferdinands bil inte hade fastnat i ett gathörn i Sarajevo den 28 juni 1914”. 
Det var nämligen detta missöde som gav den serbiske terroristen Gavrilo Princip möjlighet 
att skjuta ärkehertigen, en handling som utmynnade i utbrottet av första världskriget en 
månad senare. Om berättelsen om en trafikolycka hade nått fram till den österrikiska 
regeringen i Wien, men inte rapporten om ett skott mot ärkehertigen, hade Österrike inte 
haft någon anledning att utfärda sitt ultimatum till Serbien. Det hade inte blivit något krig.

Så: vad hade hänt om landshövdingen i Visby inte hade hunnit få iväg de två båtarna till 
det svenska fastlandet med budskapet om Bodiskos ockupation? Först ett citat ur Nordisk 
Familjebok, som beskriver vad som hände på Gotland 1808, den faktiska historien:

Bodisco, rysk konteramiral, var år 1808 under 22 dagar guvernör på 
Gottland. Han hade deltagit i det krig, som Ryssland före freden i Tilsit 
(1807) förde mot fransmännen. På våren 1808 fick han befälet öfver den 
truppstyrka af omkr. 2,000 man, som skickades för att eröfra Gottland 
och som skulle efterföljas af en vida större här med bestämmelse att 
understödja B:s företag och sedan angripa svenska fastlandet. Sistnämnda 
här blef dock hindrad af motvind. Gottland, som var lämnadt utan 
krigsfolk och krigsvapen och hvars till själfförsvar sig samlande allmoge 
af länsstyrelsen erhöll befallning att åtskiljas och hålla sig stilla, intogs af 
B. utan svärdslag och utan att ett skott lossades. B. lät 25 april i kyrkorna 
kungöra, att han såsom rysk guvernör numera förde styrelsen öfver 
ön. Denna styrelse räckte t. o. m. 17 maj. En svensk eskader under R. 
Cederström, medförande 1,800 man infanteri och något artilleri under 
öfverste Fleetwoods befäl, ankom och tvang B. att genast utrymma ön och 
att till svenskarna öfverlämna alla sina vapen och krigsförråd. På Gottland 
uppträdde B. som en mild fiende och upprätthöll den strängaste tukt bland 
sina trupper. Vid återkomsten säges B. ha fallit i onåd hos sin kejsare, 
emedan han utan strid återlämnat sin lätta eröfring. Hans lefnadsöden för 
öfrigt äro ej kända.14

Gotland som län under kejsaren av Ryssland

En kontrafaktisk historia skulle börja med att den ryska flotta som skulle följa upp Bodiskos 
företag fick medvind, kunde segla förbi Gotland mot det svenska fastlandet och effektivt 
hindra inskeppning av svenska trupper och landsättning av dem på Gotland. Istället 
inrättade Bodisko sin civiliserade ockupationsmakt på Gotland. Han höll sin soldatesk i 
herrans tukt och förmaning med de hårda metoder som gällde för manstukten i Napoleon-
tidens europeiska arméer. I Visby gick han tillsammans med sina officerare på banketter 
och baler och konverserade stadens styresmän och sociala elit på franska och tyska. 
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Efter freden i Fredrikshamn 1809 blev han fram till sin död år 1815 kvar som rysk guvernör 
på Gotland, som blivit ett län som ställdes under kejsaren i Sankt Petersburg på samma 
gång som Finland blev storfurstendöme under samme kejsare.

Gotland fick i likhet med Finland behålla sina svenska lagar och sitt svenska mynt. 
Kejsaren ansåg att länet, till skillnad från Finland, inte hade behov av en residensstad som 
vände ryggen åt Stockholm och ansiktet mot Sankt Petersburg – i Finland efterträdde 
med sådana motiv Helsingfors Åbo som huvudstad – men kejsaren och senaten i Sankt 
Petersburg ansåg att det var nödvändigt att stärka Gotlands nationella identitet, så att 
länets befolkning bytte lojaliteten med det gamla svenska fosterlandet mot lojalitet med 
den ryske kejsaren. Därför inrättades en lantdag för Gotland i Visby och staden fick efter 
mönster från Åbo och Dorpat en akademi med uppgift att utbilda och fostra ämbetsmän 
åt staten, lärare och – lutherska – präster. När Akademin i Åbo flyttades till Helsingfors och 
blev universitet där, fick Visby Akademi byta namn till Gotlands kejserliga universitet.

Ryska Gården i Visby är ett bestående minnesmärke från Gotlands ryska tid.  
Foto: Kristian Gerner

Äventyrslystna och vetgiriga gotländska ungdomar och entreprenörer fortsatte under 
1800-talet att resa till Stockholm och andra orter i Sverige och slå sig ner där. Men många 
utnyttjade möjligheten att resa till sin nya huvudstad Sankt Petersburg och söka sin lycka i 
denna kosmopolitiska stad, där man kunde umgås på svenska, besöka mässan i svenska 
kyrkan och sätta barnen i svensk skola. På samma sätt som finländarna kunde gotlänningar 
dra fördel av sin direkta tillgång till den stora ryska marknaden. Världen vidgades för dem 
på samma sätt som den vidgades för människorna i Storfurstendömet Finland. Ryssar 
blev de förvisso inte. Gotlänningarna bekräftades i gengäld i sin självsyn att de utgjorde en 
distinkt kategori inom den svenska kulturen.15
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Gotlands begynnande blomstring under den ryske kejsaren hotades under Krimkriget, 
då fransmän och britter anföll fästningen Bomarsund på gotlänningarnas ”systerö” Åland. 
Men västmakterna förde kriget till ett framgångsrikt slut innan det blev aktuellt att försöka 
besätta Gotland.

Gotland, som fortsatte att underhålla nära förbindelser med Sverige, drogs in i den liberala 
politiska utveckling i Sverige som ledde till avskaffandet av ståndsriksdagen 1866 och 
inrättandet av en tvåkammarsriksdag med begränsad rösträtt. När representanter för 
Gotlands lantdag hos kejsaren begärde att låta Gotland bli ett nav som förde Ryssland 
med Finland och Sverige närmare varandra genom att införa ett ”svenskt” tillstånd i den 
utkantsprovins i det ryska kejsardömet som Gotland var, fann kejsar Alexander II, som vid 
denna tid just hade genomdrivit att livegenskapen upphävdes i Ryssland, att Gotland kunde 
tjäna som reformverkstad för det väldiga kejsarriket. Han tillät gotlänningarna att inrätta en 
ny lantdag av samma slag som den nya svenska riksdagen.

Parallellt med finskans avancemang i det Finland och detta språks slutliga ställning som 
jämställt med svenskan, kodifierades gutiskan som modernt skriftspråk; talade det gjorde 
man ju ändå utan åthävor.

Gotlänningarna var till sitt flertal i gemen inte vare sig revolutionärt eller socialistiskt lagda. 
Efter oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 fann den gotländska tvåkammarlantdagen därför 
att det var lämpligt att proklamera oberoende och självständighet från Ryssland.

Slutet på Gotlands ryska historia

Här blir det mörkt i den kontrafaktiska kristallkulan. Det går inte att se huruvida resultatet av 
händelserna 1917 blev Republiken Gotland eller återförening med det svenska moderlandet. 
Men det behövs ingen kristallkula och tyvärr inte något kontrafaktiskt resonemang för att 
hösten 2008, när dessa rader skrivs, konstatera att Ryssland under regimerna Putin och 
Medvedev ser ut att ha misslyckats med ytterligare ett moderniseringsprojekt, åtminstone 
om man med modernisering menar upprättandet av en demokratisk rättsstat. 
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Noter

1. Gazeta Wyborcza 30 september 2005. 

2. Om denna kosmopolitiska, europeiska kulturmetropol med stor positiv 
betydelse för svenskar och finnar mellan 1809 och 1917 har den svenske 
litteraturvetaren Bengt Jangfeldt och den finländske historikern Max 
Engman skrivit fascinerande böcker. Bengt Jangfeldt, Svenska vägar till 
Sankt Petersburg. Stockholm: Wahlström & Widstrand 1998; Max Engman, 
Petersburgska vägar. Helsingfors: Schildts 1975. 

3. Stadius 2002:103. 

4. Frängsmyr 2008. 

5. Hugemark 2008. 

6. Detta och det följande textavsnittet är en bearbetning av motsvarande 
avsnitt i Gerner 2003. 

7. Peterson 1979; Gerner 1989. 

8. Se Löfgren 1985. 

9. Klinge 1987:32. 

10. Jussila 1983:17. 

11. Hoisington 2003:67. 

12. För den västeuropeiska uppfattningen under 1700-talet att Ryssland var 
efterblivet och barbariskt, se Wolff 1994. 

13. För påfrestningarna på naturmiljön, se Gerner & Lundgren 1978. 

14. Nordisk familjebok 1905. 

15. Jfr resonemanget i Ronström denna volym.
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Tryggve Siltberg:

Beskrivning av dokumenten om ryska invasionen 
på Gotland 1808 

”Till landets lycka, men ingens ära, togs Gotland utan en blodsdroppe i 
besittning”. 
— P. A. Säve (1859) om ryska invasionen 1808 

”Av en barbarisk fiende och en förvillad pöbel [hade] sådant icke varit 
att förvänta, om ej förståndige män av landets invånare vidtagit sådane 
försiktighetssteg, varigenom tiden slumrande framskridit tills hjälpen 
ankommit.” 
— Carl Gustaf von Hausswolff, 1808, lagman, häradshövding i Gotlands 
Södra Härad 

Inledning

Gotland är den del av Sveriges nutida territorium som senast befunnit sig under utländsk 
ockupation. Ön var nämligen under drygt 3 veckor 1808 invaderad och ockuperad av 
Ryssland. Rysk trupp befann sig på Gotland 22/4—18/5 1808 och ockupationen varade 
mellan svensk kapitulation den 23/4 och rysk kapitulation den 16/5. Den här artikeln har till 
syfte att lyfta fram arkivmaterial rörande invasionen, företrädesvis sådant som aldrig tidigare 
varit publicerat. Många av dokumenten tidigare varit helt outnyttjade.

Vid Högskolan på Gotlands symposium ”Ryss’n kummar” vid 200-årsminnet 
i april 2008 höll jag ett föredrag om vad arkiven berättar om invasionen. Jag 
presenterade främst några av dokumenten om allmogens roll och om den svenska 
undersökningskommissionen.

Den här artikeln är en utökad version av detta föredrag. Samtidigt utgör artikeln en 
sammanfattning av ett mycket större material, som planeras utges som en särskild bok, 
kanske i serien Gotland University Press Monography. Det förhåller sig nämligen så att när 
jag ombads skriva en artikel utifrån mitt föredrag visade det sig att materialet svällde ut 
mycket kraftigt.

Den ursprungliga planen, att alla de genomgångna dokumenten skall presenteras i bild 
och antingen i avskrift eller åtminstone i utförligt referat, fick till resultat att mitt material 
till omfånget blev en bok, inte en artikel. Därför är planen numera att det skall få lov att 
bli en bok.

Den här artikeln är därför en version av den text som är tänkt att utgöra det 
kommenterande avsnittet i ovannämnda bok. Sist i artikeln finns en förteckning över 
dokumenten. I den här artikeln förekommer talrika hänvisningar till dessa dokument. 
Dokumenten planeras alltså bli mera fullödigt återgivna i den förhoppningsvis kommande 
boken. I den här artikeln utgör dokumenten enbart källor för texten. Här kommer endast 
några små bitar av dokumenten att återges.
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Presentation av dokumenten och urvalet

Presentationen avser ett hundratal olika dokument. De är av mycket olika funktion och 
ursprung, allt från kungabrev till fångskjutsdokument, samtida handlingar och senare 
memoarer och folkminnen. Tre särskilda aspekter har beaktats vid urvalet.

För det första presenteras här några av de viktigaste rapporterna från myndighetspersoner 
från själva invasionen, i synnerhet inledningsskedet.

För det andra presenteras här de fåtaliga arkivhandlingar, som berättar om den gotländska 
allmogen under invasionen. Bland bönderna fanns (vilket inte alltid uppmärksammats) en 
stark motståndsvilja som hade kunnat få stor betydelse för Gotlands framtid om det hade 
kommit till strid. Ända tills helt nyligen förbisåg man i historieskrivningen mer eller mindre 
fullständigt källorna om de gotländska böndernas uppträdande 1808. (Se därom Säve-
Söderbergh 2000, Siltberg 2000, 2009 och Sandström 2008.) Besläktad med denna grupp 
dokument är en stor grupp minnesskildringar och traditionsuppteckningar, främst från P. A. 
Säves samlingar.

För det tredje skall här presenteras de viktigaste arkivhandlingarna om invasionen som blev 
arkivlagda i de främsta gotländska administrativa myndigheternas arkiv på Gotland, det 
vill säga Länsstyrelsens, Visby stads och Domkapitlets arkiv. Även vissa arkivhandlingar 
från andra arkiv i Landsarkivet i Visby skall redovisas här. Genomgången har visat att de 
gotländska myndighetsarkiven inte alls innehåller så många handlingar om invasionen 1808 
som man kunde förvänta. 

En orsak är att mycket av denna lokala arkivbildning togs om hand omedelbart efter 
invasionen av lagman af Klinteberg, som på statens uppdrag förrättade en undersökning av 
hur de gotländska tjänstemännen med flera hade uppträtt. Den rapport som af Klinteberg 
sammanställde finns i Justitierevisionens arkiv i Riksarkivet och är en huvudkälla för 
historien om den ryska invasionen på Gotland 1808. 

Tyvärr har jag inte haft möjlighet att inför den här artikeln göra en genomgång av rapportens 
alla bilagor, men några av de viktigaste har i alla fall kommit med här.

Många arkivhandlingar om invasionen finns i centrala statliga militära och civila 
myndigheters arkiv i Riksarkivet och Krigsarkivet. Dessa arkivhandlingar, med undantag 
av af Klintebergs rapport, har inte kunnat beaktas här. Som ovan framgått är det ett 
urval ur de gotländska arkivhandlingarna som här presenteras. Två gotländska källor 
som inte använts i den här sammanställningen bör nu särskilt omnämnas. Det är för det 
första de gotländska domstolsarkiven, där flera rättegångar finns, både kriminalmål mot 
förrädare (som genomgående behandlades mycket milt) och tvistemål där exempelvis 
Jacob Dubbe och andra gotlänningar agerade. Rättegångarna omnämns översiktigt av 
Steffen 1942. Det är för det andra kyrkoarkiven, där det utöver kungörelser även kan finnas 
sockenstämmoprotokoll från tiden för invasionen. Man har hittills inte alls försökt använda 
den sistnämnda källan inom historieforskningen, och det är inte säkert att den ens existerar 
i nämnvärd utsträckning. Men det vore lämpligt att undersöka saken.

Till den historia kring invasionen 1808, som tidigare varit känd i litteraturen, ger den här 
artikeln en del ny information. Tre nyheter bör särskilt utpekas.

1. När det gäller de gotländska böndernas uppträdande 1808 redovisas här 
några dokument som tidigare inte omnämnts.
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2. Här beaktas för första gången stora delar av P. A. Säves 
primäruppteckningar rörande 1808; forskningen har alltid känt till att dessa 
finns, men man har hittills huvudsakligen nöjt sig med att använda Säves 
tryckta sammanfattningar.

3. Från Länsstyrelsens arkiv genomgås här dokument, som tidigare 
inte analyserats, om landsbygdens gärd av proviant och penningar till 
ryssarna. Tidigare har hävdats att denna gärd överhuvud taget inte 
hann sättas i verket, men här framgår att den uppbars på stora delar av 
Gotlands landsbygd. Denna gärd verkar för övrigt ha haft stor betydelse 
för konflikterna mellan den motståndsbenägna allmogen och den 
samarbetssinnade gotländska överheten. Detta beskrivs i denna artikel i ett 
särskilt avsnitt om den ryska proviantgärden.

Händelseförloppet

Den utförligaste skildringen av förloppet finns i Richard Steffens lilla häfte 1942. Senast har 
ämnet behandlats, och med vissa nya aspekter, i de redan nämnda artiklarna av Säve-
Söderbergh 2000, Siltberg 2000, 2009 och Sandström 2008. 

Händelseförloppet har skildrats av de två militärhistoriker, som Gotland haft under de 
senaste decennierna. Överstelöjtnant Nils V. Söderberg, gotlänning till börden och 
framstående militärhistoriker och hembygdsforskare, gav en god översikt i sin bok 
”Gotländskt försvar” (1961 s. 100—108). Överstelöjtnant Bengt Hammarhjelm, framstående 
gotländsk militärhistoriker, har i sin ”Gotländsk krigshistoria” (1998 s. 362—373) i stort sett 
anslutit sig till denna översikt, men också utökat och något korrigerat den. Det följande är 
ett referat av dessa båda författare. 

Fredagen den 22/4 1808 ankom de ryska fartygen till Slesviken i Grötlingbo på sydöstra 
Gotland, där man genast började landsätta de 1800 man starka trupperna. Under lördagen 
den 23/4 tågade ryssarna norrut, mötte bondehopar som inte gjorde motstånd och 
gjorde på kvällen halt vid Sandäskes gästgiverigård i Sanda på Gotlands västkust norr 
om Klintehamn. Under tiden mötte den ryske befälhavaren Bodisco på eftermiddagen 
vid Skogs i Levide lagmannen Hausswolff; de åt middag, överlade och Bodisco lovade 
”religionsfrihet, att svensk lag skulle gälla, personlig säkerhet, hemfrid och egendomsrätt 
samt att präster och ämbetsmän skulle bibehållas på sina platser” (Söderberg 1961 s. 
105f). Under överläggningen kom ett bud till Hausswolff från tjänstgörande landshövdingen 
af Klint: svenskarna tänkte kapitulera och allmogen skulle hemförlovas. af Klint hade 
nämligen på morgonen 23/4 vid ett möte i Visby med stadens ledande män kommit fram till 
att motstånd var utsiktslöst. Från Skogs tog Bodisco med sig Hausswolff till Sandäskes och 
träffade där sent samma kväll 23/4 af Klint och staden Visbys representanter. Vid ett kort 
sammanträde överenskoms muntligt om svensk kapitulation enligt nyss nämnda principer.

Söndagen 24/4 anlände de första trupperna till Visby på morgonen och huvudstyrkan 
anlände efterhand under dagen. Huvuddelen av ryssarna stannade i Visby under hela 
ockupationen. En mindre styrka fanns i Slite, dit ryssarna flyttade sina fartyg, en liten 
postering fanns i Klintehamn för bevakning av poststället och en liten grupp var under ett 
antal dagar kvar i Grötlingbo. I Visby var soldaterna inkvarterade i Visbybornas bostäder, 
men efterhand minskades inkvarteringarna därigenom att förläggningar anordnades i 
Kronobränneriet och i lador utanför portarna.
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Genomgående behandlade ryssarna befolkningen ytterst respektfullt och vänligt. De 
soldater som begick småstölder eller mindre övergrepp blev av sina officerare brutalt 
bestraffade med misshandel och prygel. Enligt det ryska officiella styrkebeskedet skall 3 
soldater ha dött på Gotland (Sandström 2008 s. 67). Enligt gotländska traditioner skall en 
rysk soldat ha begravts i kista i S:t Göran, tydligen efter prygelstraff (Säve nr 11, 32), en skall 
ha blivit ihjälslagen av en ung officer under marschen till Visby (Säve nr 20) och två skall ha 
dött av gatlopp vid S:t Göran (Säve 1866 s. 66). Den enda uppgiften om egentligt våld mot 
gotlänningar finns från Grötlingbo (Säve nr 29): två män från Viges fick prygel därför att två 
andra män från Viges hade spöat upp två ryssar som plundrade.

Från Karlskrona sändes den 2/5 och 6/5 två linjeskepp, Tapperheten och Manligheten, 
till Gotlands farvatten för att avskära ryssarnas förbindelser. De seglade den 12/5 in mot 
Slite för att blockera ryssarnas skepp som låg där. På eftermiddagen den 14/5 ankrade en 
svensk eskader under konteramiral Rudolf Cederström vid Sysne i Östergarn.

Landstyrkan bestående av 2000 man under befäl av överstelöjtnant Carl Johan Fleetwood 
landsteg under natten. Den gotländska befolkningen strömmade till och hästar och vagnar 
anskaffades. Styrkan anträdde på morgonen 15/5 marschen mot Tule i Ganthem, där man 
gjorde halt och avvaktade utvecklingen. Där mötte man nämligen major von Yhlen, som på 
morgonen av Cederström hade sänts till Visby som parlamentär. Han var nu på väg tillbaka 
till Cederström i sällskap med den ryske förhandlaren, Bodiscos adjutant och systerson, 
löjtnant Borosin, som skulle förhandla om rysk kapitulation. Underhandlingen fördes 
på amiralens flaggskepp. Den 16/5 kl. 2:30 på morgonen, undertecknade Cederström 
överenskommelsen om rysk kapitulation, som innehöll att vapen och ammunition skulle 
avlämnas, att ryssarna skulle lämna Gotland inom två dagar på sina fartyg, att trupperna 
inom ett år ej fick användas mot Sverige eller dess allierade och att alla rekvisitioner 
skulle betalas. Cederström sände kapten A. L. Klinckowström till Visby för att få Bodiscos 
underskrift, som skedde samma dag.

Den 17/5 kl. 16 utrymde ryssarna Visby genom Österport. Samtidigt marscherade de 
svenska jägarna under löjtnant Johan Adolf Barck in genom Söderport (enligt Säve nr 25; 
genom Norderport enligt Dokument 54). En del av Jönköpingsbataljonen följde ryssarna 
på avstånd mot Slite. I vägskälet söder om Boge och Slite stod major Jon Stålhammar 
med den svenska huvudstyrkan och där fick ryssarna lägga ned sina vapen. Ryssarna 
gick därefter ombord på sina fartyg och fick avsegla från Slite på eftermiddagen den 18/5 
mot Libau.

 ”En gammal skandal”

”En gammal skandal” är den svenska titeln på en detektivroman av den brittiska 
författarinnan Josephine Tey (1959). Romanen handlar om en polisman med brutet ben som 
i sin sjuksäng börjar intressera sig för Richard III. Studerande de historiska dokumenten och 
resonerande med den ovanligt historiskt kunniga sjukhuspersonalen kommer han fram till 
att Richard III var både oskyldig och rättså sympatisk. Samtidens och eftervärldens syn på 
Richard är ”en gammal skandal”.

Samtidens och eftervärldens syn på den gotländska allmogens roll under den ryska 
invasionen 1808 är enligt min mening på samma sätt ”en gammal skandal”. Sällan kan man 
skåda ett så markant, ja en-ögt, överhetsperspektiv som då man studerar den svenska 
officiella hållningen direkt efter invasionen, ett perspektiv som dessutom kombineras med 
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ett lika markant nedvärderande av den gotländska allmogens agerande. I historie-
forskningen om invasionen har fram till helt nyligen mycket av dessa synsätt levt kvar.

P.A. Säves uppteckning om spikklubbor 1808 (I:669, R623:1, UUB). 
Allmogen tillverkade provisoriska vapen. 
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Skandalen ligger enligt min mening i att den officiella svenska undersökningen av 
invasionen, utförd av lagman Wilhelm af Klinteberg, så fullständigt underlät att ge allmogen 
någon erkänsla för dess patriotiska motståndsvilja. Även om undersökningen, klokt nog 
i eftervärldens ögon, visade stor förståelse för den gotländska överhetens beslut att 
inställa allt motstånd, så hade det varit på sin plats att ge beröm åt allmogens försvarsvilja. 
Det gäller invasionens inledningsskede och i lika hög grad dess avslutning. De bönder 
som i samband med svenska truppers ankomst tog initiativ till att direkt sätta punkt för 
samarbetet med ryssarna behandlades mycket nedlåtande och rent av repressivt i af 
Klintebergs undersökning. Istället för att berömma deras försvarsvilja lät af Klinteberg förstå 
att bönders uppstudsighet mot överheten inte var acceptabel. Att han inte beaktade det 
speciella i situationen är en skandal.

Lagman C. G. Hausswolff framstår för eftervärlden som en handlingskraftig och 
ansvarskännande ämbetsman, då han förhandlar med Bodisco och lika målmedvetet som 
denne hävdar och genomför den icke-vålds-linje, som i slutändan skulle visa sig så lycklig 
för alla inblandade. Men mot bönderna visar han sitt förakt: han kallar dem ”en förvillad 
pöbel”. Och af Klinteberg korrigerar honom inte.

När det gäller historie skrivningen är det något (åtminstone) av en skandal att böndernas 
försvarsvilja fram till våra dagar, dock med vissa undantag i Säves artikelserie 1866, fått en 
så undanskymd plats i skildringen av ’det idylliska operettkriget’ på Gotland 1808.

Urvalet av dokument i den här genomgången har skett bland annat med syftet att 
belysa den motsättning som vi kan se fanns under invasionen mellan en samarbetsvillig 
överhet och en motståndvillig allmoge på Gotland. Jag har velat göra en ”Ehrenrettung” 
och ge allmogen upprättelse. Det är ett försök att minska skadeverkningarna av ”den 
gamla skandalen”.

Allmogens agerande

Åsikterna om de ryska erövrarna var enligt min mening desamma på Gotland som de av 
Anders Persson (1986) har beskrivits vad gäller Finland 1808—09. Där fann sig överhet, 
borgare och präster snabbt väl tillrätta med den ryska regimen, men allmogen bedrev 
gerillakrig ända tills ryssarna lyckats inpränta budskapet att livegenskap inte skulle införas. 
Då fann sig även allmogen i Finland tillrätta. Det är samma mekanismer som ligger bakom 
de gotländska aktörernas agerande. Enligt min mening var den gotländska allmogen väl 
medveten om det feodala förtrycket i Baltikum. De hade genom decennierna fått rapporter 
genom de livländska rymlingar som i en liten men jämn ström flydde i små båtar till Gotland. 
Därför hade den gotländska allmogen större anledning än överheten att frukta ryssarna 
(Siltberg 2000, 2009).

Ryssarnas landstigning på Grötlingbostranden fredagen den 22/4 1808 skedde till en 
början i skydd av dimman. Så fort vice pastor Åkerman i Grötlingbo fick upplysning om vad 
som höll på att hända uppmanade han allmogen till att inte sätta sig till motvärn. Söder 
om landstigningsstället samlade länsman Winter ett litet bondeuppbåd, som under natten 
väntade vid Guldbacken i Grötlingbo och i mörkret betraktade ryssarnas eldar. Winter 
berättar att vägen norrut var spärrad av fienden och att de under natten fick nyheter från 
bönder i Grötlingbo, som berättade att ryssar krävde hästar, annars skulle de tillgripa våld 
(Dokument 4). Bland Winters män ville några få ”överlastade”, gå till anfall mot ryssarna 
genast. Majoriteten beslöt dock istället att hästar skulle anskaffas. I gryningen begav sig 
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Winter till Grötlingbo Prästgård. Winter såg hur ryssarna tog hästar överallt och de tog 
också hans häst. Winter vandrade söderut och försökte förgäves stoppa anskaffandet av 
hästar till ryssarna. Han underlät att efterkomma muntliga order om hästanskaffning, men 
fick efter någon dag skriftlig order av lagman Hausswolff, som han liksom andra måste 
acceptera och åtlyda. 

Winter har ingen beskrivning av hur det gick till då hans män första gången stod öga mot 
öga med ryssarna. Enligt en minnesskildring av bonden Nils Lundgren, Rembs i Vamlingbo, 
gick de modigaste bönderna ”så långt att de kommo Ryssarne till mötes, då desse 
sednare genast hotade Bönderna med sina sablar och befallde dem att kasta vapnen ifrån 
sig.” (Säve nr 26). Det som Gotlandsbönderna här gjorde var tydligen inte något egentligt 
anfall, utan bara ett försök att i bästa fall få ryssarna att gå baklänges. Det blev tvärtom! 
En del bönder försvann hem eller flydde skräckslagna till skogs, medan andra bevakade 
händelseutvecklingen på närmare håll. Bonden Olof Olofsson, Rembs i Vamlingbo (Nils 
Lundgrens far), stod i Grötlingbo och betraktade ryssarnas tåg, och sin yxa hade han gömt 
i gärdsgården bakom sin rygg (Säve nr 26), sålunda förvandlad från uppbådsdeltagare till 
åskådare.

Allmogen närmast norr om landstigningsstället uppbådades till samling vid Korsgatan 
i Havdhem, där de samlades på kvällen 22/4 och genomlevde en kall natt. Av länsman 
Bolander uppmanades de att kasta bort sina vapen för att inte reta ryssen. Den 23/4 
kom ryssarna marscherande förbi Korsgatan vid 11-tiden, på väg norrut mot Visby och 
passerade genom stora bondeskaror som bara stod och såg på. (Säve nr 31.) Ryssarna höll 
rast vid Alva Prästgård, ”som var öfvergifven af prestfolket och huset tillåst”. Därför ”måste 
länsmannen bryta upp dörrarna och uttaga mat och dricka” (Säve 1866 s. 36). 

I Alva och Hemse passerades bondeskaror, som avstod från strid tydligen dels av eget 
beslut och dels därtill uppmuntrade av överhetspersoner. Bondeskarorna retirerade 
norrut, eller försvann hemåt, eller stod kvar som åskådare. Under lördagen den 23/4 
passerade ryssarna vidare förbi Fardhems prästgård, där genomtåget var klart kl. halv 6 på 
eftermiddagen. (Säve nr 4.)

Vilka order kan de uppbådade Gotlandsbönderna ha fått?

Landshövding af Klint berättar att han på morgonen 23/4 under överläggning med 
borgmästaren och diverse Visbybor beslöt att man skulle förhandla med ryssarna, samt 
att han senare under dagen då han på väg söderut passerade Ajmunds i Mästerby 
hemförlovade det där samlade bondeuppbådet (Dokument 3). Schildt uppger att detta 
hemförlovande skedde kl. 6 på kvällen. (Dokument 5). Lagman von Hausswolff uppger 
att han inte fick af Klints order att hemförlova uppbådet förrän på eftermiddagen då 
huvuddelen av ryssarna redan passerat Skogs i Levide (Dokument 6). Det var Hausswolff 
som hade befälet över bondeuppbådet på södra Gotland, medan Schildt hade befäl vid 
Ajmunds. Under Hausswolff hade löjtnant Sturtzenbecher befäl över posteringen i Hemse 
och länsmännen Duse och Winter vid Havdhem. (Dokument 6.) (Beträffande Winter vet vi att 
han befann sig söder om Grötlingbo med avskurna förbindelser norrut.) I de nu tillgängliga 
traditionsuppteckningarna från människor tillhörande allmogen finns inga uppgifter om 
Schildt, Sturtzenbecher och Duse. Länsman Winter uppges ha manat bönderna att inte 
göra motstånd (Säve nr 29), men påstås också ha eftersträvat motstånd (Säve nr 2, 25). En 
som nämns med misstänksamhet är ”ryssvännen” Hausswolff (Säve nr 2).
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Vilka order kan Hausswolff ha givit? Det framgår av hans egen redogörelse (Dokument 
6). Hausswolff ansåg att om man bedömde att man inte kunde besegra eller åtminstone 
allvarligt skada fienden så skulle man ”icke igenom ett oförvägit och onyttigt anfall blottställa 
folket samt reta och väcka fienden”. Så besvarade han en fråga av Sturtzenbecher och 
av allt att döma var det hela tiden hans linje. Då ryssarna närmade sig Skogs i Levide 
ansåg han dem övermäktiga och gav därför order till allmogen att förflytta sig till Ajmunds. 
Sturtzenbecher och många bönder från Hemseposteringen begav sig då hemåt. En 
stund senare fick Hausswolff landshövdingens order om att hemförlova bondeuppbådet. 
(Dokument 6).

Alltså: uppenbarligen har bönderna av länsmän och andra anförare fått ordern att inte göra 
motstånd. Mycket riktigt finns också, som ovan nämnt, uppgiften att länsman Bolander 
agerade så vid Korsgatan i Havdhem (Säve nr 31.)

Försättsblad till Säves uppteckningar ”Ryssarne på Gotland År 1808”  
(R 623:1, UUB)
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Ur innehållsförteckning till Säves uppteckningar ”Ryssarne på Gotland År 1808”,  
Säve nr 1—35  (R 623:1, UUB)
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I Fardhem fick ryssarna mat och dricka av prosten Ekholtz med maka, som också under 
artiga former bjöd de två ryska överstarna (befälhavaren Bodiscos närmaste män) på kaffe 
och konversation på franska. Före ryssarnas ankomst ansattes prostparet av bönderna, 
som krävde förplägnad, och de levde rövare i Prästgården så att Ekholtz fick ropa på 
länsman Böklund att han skulle anteckna fridstörarna och återställa ordningen. Prostinnan 
förklarade att hon måste ha kvar förplägnad att bjuda ryssarna, som snart väntades, men 
en bonde från Etelhem menade: ”Så, förr än Ryssen skall få det äro vi väl närmare!” och 
kastade en 6-styversslant på golvet till betalning. När ryssarna var talrika höll sig bönderna 
borta från Prästgården, men ibland vågade de sig fram. När de två överstarna skulle lämna 
Prästgården berättade Ekholtz för dem att de borde skynda sig, för han hörde nämligen hur 
Etelhemsbönderna pratade sins emellan om att slå ihjäl dem. (Säve nr 4.)

En stund senare stod ”överste Ditscheritz” (antagligen en av de två som varit i Fardhems 
Prästgård) nästan ensam vid Levide Korsgata och väntade med sin vackra ridhäst medan 
förtruppen hade marscherat vidare. Han var tydligen inte rädd för bönderna, utan lät dem 
komma fram och skärskåda hans sabel och hans guldklocka. (Säve nr 27.) Man måste 
beundra den ryske överstens kallblodighet och ryssarnas intelligenta icke-vålds-strategi; det 
är genom den de försäkrar sig om ett problemfritt innehav av Gotland.

Amiral Bodisco, den ryske befälhavaren, passerade på eftermiddagen 23/4 Fardhems 
Prästgård bland sina trupper utan att bli igenkänd av de gästfria Ekholtzarna, men stannade 
istället litet längre fram hos lagman C. G. von Hausswolff vid Skogs i Levide. Där åts middag 
och överlades. Beträffande fortsättningen kan man exempelvis citera Nils V. Söderberg från 
hans historik (1961 s. 105f): 

Under detta samtal kom kuriren från landshövdingen med order om att 
hemförlova allmogen. Hausswolff fortsatte då underhandlingarna utan 
att berätta detta för att nå en överenskommelse om lämpliga villkor som 
utsedda ombud skulle kunna anta. Bodisko lovade då religionsfrihet, att 
svensk lag skulle gälla, personlig säkerhet, hemfrid och egendomsrätt 
samt att präster och ämbetsmän skulle bibehållas på sina platser <...>. 
Hausswolff fick nu [23/4] följa Bodisko till Sandäskes gästgivargård i Sanda, 
där landshövdingen och stadens representanter mötte. Det tycks inte ha 
blivit mycket sagt vid detta tillfälle. Någon skriftlig kapitulationsakt uppsattes 
inte. Bodisko angav i korthet de löften som han avtalat med Hausswolff. 
Därefter fick stadens representanter skyndsamt resa hem för att ordna 
inkvartering för de ryska trupperna som gjort halt vid Sandäskes.

Hur tänkte sig allmogen att man skulle möta ryssarna? Någon militär anförare framträdde 
inte, och inget klart bud kom från överheten. Under lördagen den 23/4 var uppenbarligen 
organisationen och ordergivningen till bondeuppbådet mycket oklar. Vi vet att af Klint var i 
Visby på morgonen 23/4 överlade med de ledande stadsborna om att inställa motståndet. I 
det här läget måste allmogen ha ansett att man åtminstone borde hålla sig i beredskap. En 
strategi kunde vara att hålla sig vid vägen och bevaka. Tydligen ansåg överheten att man 
skulle ge ryssarna mat och dryck. En länsman bröt upp Alva Prästgård, och vid Fardhem 
Prästgård var serveringen redan i full gång. Det är troligt att många av allmogen tyckte att 
detta var fel sätt att ta emot de ryska inkräktarna. Rimligen har en del gotlänningar ansett 
att man åtminstone borde visa upp stängda dörrar och passivt motstånd.
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Av allt att döma har många bönder tyckt att man exempelvis i Fardhems Prästgård och 
häradshövdingebostället Skogs i Levide var alltför gästfria mot ryssarna. Dessa stämningar 
skymtar exempelvis i Snöbohms traditionsuppteckningar (Säve nr 2): 

det visade sig snart att åtskilliga af Gothlands Herrar ej voro så obekanta 
med eller rädda för Ryssarne, utan toge både vänligt mot dem samt 
sökte öfvertala bönderna att göra detsamma, förespeglande dem all 
både lycka och sällhet under det mägtiga Rysslands spira. <...> Såsom 
synnerligen tillgifna Ryssarna nämnes dåvarande Häradshöfdingen 
över Södra häradet, Hr Lagmannen och Riddaren von Hausswolff samt 
dess svåger Sven Hirsch jemte Handlanden C. A. J. Chasseur i Wisby, 
hvarföre också Ryssarnes officerare lära blifvit väl undfägnade på Skogs 
Häradshöfdingeboställe under tropparnes rast å denna socken.

Den officiella svenska undersökningen av invasionen och vad sig då tilldragit utfördes 
av lagman Wilhelm af Klinteberg. Hans rapport är undertecknad och daterad Visby 
den 6 augusti 1808 samt ställd till Kongl. Maj:t. Till af Klintebergs undersökning inkom 
två regelrätta inlagor med klagomål mot att man av överheten hindrats att gå i strid 
mot ryssarna. Det var en inlaga från Vall och Högrän socknar, samt en från tio män i 
Visby ”af den mindre Classen” (Dokument 8 och 9). Klagomålen lämnades helt utan 
avseende. Likaså avfärdade af Klinteberg klagomålen från några Etelhemsbönder mot 
landssekreteraren Tigerström, som avfärdat dem från sin gård Bönders i Klinte (Dokument 
15). Antagligen var det samma Etelhemsbönder som hade ansatt prosten Ekholtz i Fardhem 
och framkallat dennes indignation.

Vid Ajmunds i Mästerby berättar landshövding af Klint att han ”fick sakta Allmogens 
anfallsifver” då han talade till allmogen på sin väg mot Sandäskes och kapitulationen den 
23/4 (Söderberg 1961 s. 105; Dokument 3). Motsvarande scener bör ha förekommit på 
skilda håll på Gotland. I Romatrakten samlades bönderna för strid: ”Men ordres kommo 
snart genom länsman And. Stenhoff på Värplausa att allmogen ej fick samlas till motstånd” 
(Säve nr 35). 

I dokumenten från invasionens början framträder alltså konflikter mellan stridsvilliga 
bönder och återhållsamma överhetspersoner. Den olika inställningen till ryssarna antyds 
i skildringen från Korsgatan i Levide. Bönderna håller sig undan i skogen då ryssarna är 
talrika och böndernas kvinnor och barn omnämns inte som närvarande. Däremot står 
prästen Kolmodins små barn orädda vid vägkanten och ”den lilla täcka Karin Kolmodin” får 
en guldring av den ene ryske översten (Säve nr 27).

Från invasionens inledningsskede finns uppteckningar om att allmogen förberedde 
motstånd. Klockaren Lindal i Fleringe ville starta ett allmogetåg mot Visby men hindrades 
av prästen (Säve nr 3). Pastor And. Collberg i Vänge lär till en början ha manat allmogen till 
motstånd (Säve nr 6, Säve 1866 s. 36). 

I Slitetrakten höll sig allmogen i beredskap för strid bland annat vid Gothemsån (Säve nr 6).

Bönderna var inte bara missnöjda med överheten utan även med Visbyborna, som släppt 
in fienden i staden utan motstånd (Säve nr 3, 18). I en gotländsk folkvisa om 1808 heter det 
bland annat: ”De herar så vänligen rysen förde in / i staden at han blef upgefven / de höllo 
rysen för sin bäste vän / hälst Bodisko den ryske herren”. (Steffen 1942 s. 35.)
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Under själva ockupationen framträder ett element i flera berättelser: allmogen åt och drack 
upp sina förråd, efter det att man gömt sådant som gick att gömma. Bonden Olof Olofsson, 
Snevide i Havdhem, född 1793, har efterlämnat en ögonvittnesskildring med en mängd 
intressanta iakttagelser (publicerad av Lena Axelsson på Internet och av Sandström 2008 s. 
93—107). Vad gäller allmogen ”så åt och drack de det bästa de hade, karlar på sitt håll och 
kvinnfolk på sitt, hellre än att ryssen skulle få det.” Åke Sandström konstaterar med rätta att 
Olof Olofssons skildring bär ”en universell prägel och skulle snart sagt kunna beskriva vilken 
tid eller plats som helst på vår jord under förindustriell tid då starkt beväpnade trupper föll in 
i ett oförsvarat territorium.” Från södra Gotland omvittnades att tidigare snåla matmödrar nu 
blivit frikostiga (Säve nr 26).

Den första konflikten mellan allmogen och överheten ägde rum under invasionens första 
skede, innan det hade accepterats och meddelats att man skulle avstå från strid. Den andra 
konflikten uppstod under ockupationens slutskede, då gärden av proviant och penningar till 
ryssarna skulle insamlas på landsbygden (Dokument 48—50:2).

Olof Medebys i Vallstena och Lars Hellinge i Sjonhem kom i delo med överheten därför att de 
protesterade mot att insamlingen fortsatte trots att de svenska styrkorna nu hade landstigit 
i Östergarn. Överhetspersonerna fortsatte att gå till rätta med de båda bönderna efter 
invasionen. (Dokument 10—13.) Länsman Anders Stenhoff anklagades av bönderna för att ha 
varit försumlig med att uppbåda skjuts åt de svenska trupperna, men urskuldades för detta i 
den svenske officielle utredaren lagman af Klintebergs undersökning. (Dokument 16—17.)

De bönder som i samband med svenska truppers ankomst tog initiativ till att direkt avsluta 
samarbetet med ryssarna behandlades alltså mycket nedlåtande och rent av repressivt i af 
Klintebergs rapport och av andra myndigheter.

Emellertid fann sig även bönderna i att samarbeta med ryssarna. Redan straxt efter 
ryssarnas landstigning beslutar bönderna i Grötlingbotrakten att tillhandahålla hästar och 
vagnar åt ryssarna. Länsman Winter tar avstånd från detta och går hem, men han är 
ett undantag, och han får snart order att organisera skjutsarna och får då finna sig i det 
(Dokument 4). När order kommer om proviantgärd från landsbygden så verkställs ordern 
allmänt. Den ansedde bonden Nils Västerby i Ardre kör själv in skjutsen med anbefalld 
foderleverans till stan, och passar på att begära företräde hos Bodisco bara för att få hälsa 
personligen på denne överhetsperson; man berättar sedan en anekdot om Västerbyens 
avsaknad på språkkunskaper men man kallar honom inte för samarbetsman (Säve nr 21).

Sammanfattningsvis kan konstateras att det bland den gotländska allmogen fanns en 
förvåning och ett missnöje över det sätt på vilket deras överhet hade agerat mot ryssarna. 
I efterhand måste det rimligen också ha funnits en lättnad över invasionens utgång och en 
insikt om att den strategi som hade genomförts trots allt hade visat sig vara den bästa för 
alla gotlänningar.

Vilka alternativa strategier kunde ha funnits och vilka kan ha övervägts av allmogen? I 
invasionens allra första skede, på eftermiddagen 22/4, arbetade vice pastor Åkerman i 
Grötlingbo aktivt för att allmogen inte skulle göra motstånd (Dokument 2). Samma åsikt 
framfördes av pastorn i Eksta Kolmodin, då han på hemväg från Alva Prästgård sent 
på kvällen 22/4 tittade in hos lagman Hausswolff vid Skogs (Dokument 6). Prästernas 
inställning kan ha påverkat allmogen. Under natten till den 23/4 föll allmogen i Grötlingbo 
undan för ryssarnas hot om våld om de inte fick hästar (Dokument 4). Under marschen till 
Sandäskes den 23/4 mötte ryssarna gästfrihet i Fardhems Prästgård och vid Bönders och 
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kanske på andra ställen. Alva Prästgård var tillbommad men bröts upp av länsmannen. 
Samtidigt ansåg åtminstone en del bönder att det vore viktigare att bespisa det gotländska 
bondeuppbådet än att ge ryssarna proviant. 

Fanns hos allmogen någon idé om en konsekvent strategi att vända ryssarna ryggen? En 
spontan sådan tanke torde ha vuxit fram om inte förr så åtminstone när man såg de ryska 
trupperna tåga förbi. Att företa mera radikala motåtgärder såsom väghinder och förflyttning 
av befolkning och boskap skulle emellertid ha krävt en aktiv ledning över bondeuppbådet. 

En sådan ledning fanns inte. Lagman Hausswolff och de andra var inställda på etablera 
samarbete med ockupanterna. Det var inte självklart att den strategin skulle vara den 
lyckosammaste för landet Gotland, men den visade sig vara det – som tur var!

Dokument Säve nr 10, Minnesskildring av Pehr Nilsson, Storms i Hamra (R 623:1, UUB)
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Visbyborna och ryssarna

Ryssarnas oproblematiska ockupation av Gotland berodde på att de framgångsrikt och 
konsekvent tillämpade icke-vålds-principen. När allmogen från Storsudret gjorde ett försök  
att gå fram emot ryssarna nöjde sig dessa med att vifta med sablarna för att skrämma bort 
dem (Säve nr 26). De avstod från att hugga ihjäl ett antal bönder för att sätta sig i respekt.  
Vid Korsgatan i Levide stod överste Ditscheritz nästan ensam i bondehopen. (Säve nr 27.)

Det har sagts (Åke Sandström) att ryssarnas icke-vålds-linje helt enkelt var common-sense 
av samma slag som hos en inbrottstjuv som räknar med att bli tillfångatagen: man undviker 
onödig skadegörelse. Ryssarna räknade med att de kunde bli avskurna på Gotland och aldrig 
komma hem igen till Ryssland. Då var det klokt att ha goda relationer med gotlänningar och 
svenskar.

Det är mot den här bakgrunden man skall se ryssarnas chevalereska uppträdande i Visby. 
P. A. Säve (1866 s. 59) har klarsynt skildrat den ryska strategin i deras umgänge med 
Visbyborna:

Ja, den första förskräckelsen, under hvilken man bortförde eller nedgräfde 
sitt silver och bästa gods, byttes snart genom de mjuka och artiga fiendernas 
vänlighet i en glad gästfrihet, hos några till och med i uppsluppenhet 
och förtroende. <...> derföre, då nu det ryska befälet, under den yttersta 
vaksamhet för egen säkerhet med smidig slughet gjorde allt för att med 
godhet tillvinna sig Wisbyboarne, blefvo dessa för eröfrarne blott ganska 
hedersamme värdar. Men fienden hade deremot ännu alltjemt största rädsla 
för landtfolket; och gutarne voro också uppretade mot Wisbyboarne, <...>

Uppsluppenheten föddes nog egentligen ur rädsla och uppgivenhet.Dagen efter ryssarnas 
intåg i Visby höll handlanden Bäckman vid Österport en munter frukost där man både 
åt och drack; Bäckman utropade: ”hej, lustigt: här lefva vi godt och väl såsom hvar dag 
vore den sista!”, och hans gäster presenterades för ”Ryske Läkaren Heilandt, som der 
var inqvarterad och drucko snart brorskål med denne” (Säve nr 9). Men i bakgrunden 
fanns misstänksamheten: man märkte också att ryssarna brukade hälsa på i varandras 
inkvarteringar sova många tillsammans, tydligen av rädsla för överrumpling. (Säve nr 9, 
22.) Och de hade anledning: den lille vanföre, 12-årige Magnus Fohgel på Vårdklockegatan 
mindes på äldre dagar att han nattetid låg och önskade att han skulle våga stiga upp och 
skära strupen av de tre ryska soldater, som låg och sov tillsammans med hans mamma 
och barnen i stugans enda rum (Säve nr 15). En av ryssarna hade i missnöje över knapp 
mathållning kastat geväret efter hans mor så att bajonetten fastnade i väggen. Kontrasten 
är stor då man jämför med ”rika änkan efter köpmannen G. M. Donner” vid Donnersplan, 
som umgicks älskvärt med de ryska officerarna ”och tog sig särskild kokare-mor för desto 
kräsligare mat-hållning.” (Säve nr 12, 19).

Ryssarna på Gotland 1808 kom och gick utan att ett skott avlossades. Mot gotlänningarna 
uppträdde ryssarna synnerligen hänsynsfullt, men de mötte heller inget motstånd. I efter-
världens ögon framstår skeendet som en idyll, liksom hämtat från en operett. När man 
granskar dokumenten ser man emellertid vilken rädsla, oro inför framtiden och desperation 
som den ryska invasionen framkallade hos den gotländska befolkningen. Säkert fanns de 
känslorna i grund och botten också hos de personer som på ytan uppvisade en bild av lugn 
och till och med trevnad och uppsluppenhet.
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Myten om ”ryssungarna”. Den hårdföre och barnkäre översten

Födelsestatistiken visar att berättelsen om ”ryssungarna” inte har stöd i verkligheten. Det 
föddes inte fler barn i Visby nio månader efter ryska ockupationen än vad som brukade 
födas och antalet utomäktenskapliga barn var inte fler än två. (Dokument 34; Siltberg 2000). 
P. A. Säve skriver om en direkt avsky mot ryssarna: 

Vårt folk ryste ock för moskoviternas osnygghet, rikedom på ohyra, 
vämjeliga vana att äta svampar och hvad orent som helst samt deras 
svinaktighet i gemen, så att det ej är underligt, att de ryske soldaterna, med 
deras fräna lukt och ansigts-hy som gris-sylta, ej hade mycken framgång 
ens bland de otäckaste af det täcka könet.. (Säve 1866 s. 66.)

Genom tiderna har emellertid anhopningar av militärer och sjöfolk varit incitament för en 
viss typ av relationer mellan män och kvinnor. I sjöfartsstaden Visby vet vi att könshandel 
förekom på 1800-talet lika väl som under medeltiden. Vad gäller 1808 berättade 
sjötullsvaktmästaren Lars Törner (f. 1798): ”Ryssarna gjorde här ingen skada utom på 
några lättfärdiga flickor, af hvilka en, sedermera fru Å., inbillat sig att Öfverste Gifkowitsch 
friat till henne, men fått korgen!” (Säve nr 11.) Om samma överste berättade handlanden 
Jan Evert Kahl, f. 1772: ”Öfversten (Gifkowitsch) som bodde hos Kinbergs var en otäck 
karl: släpade in till sig en stor mängd horor, afklädde dem nakna och synade dem, samt lät 
de olämpliga gå.” (Säve nr 19.) Gifkowitsch (Schivkovitsch, enligt Sandström 2008 s. 66) 
var överste för jägarna, och berättas ha varit den som talade för att ta till våld och bränna 
Visby då svenskarna kom. Antagligen var det han som modigt stod nästan ensam vid 
Levide Korsgata och lät bönderna betrakta hans sabel och klocka. Hos familjen Kinberg på 
Kinbergs plats var han en mycket omtyckt gäst. Han beskrivs som 

en liten svartmuskig ful karl, ram Ryss med svart stripigt hår, som ej kunde 
tala annat än Ryska <...> var mycket aktsam om husets saker och i allt 
mycket treflig. 

Gifkowitsch var vänlig mot husets barn. Han visade sig känslosam och ville få se de 
sovande barnen då han vid kapitulationen tog avsked av familjen Kinberg inför sin avresa till 
Slite. Ännu då han hade anlänt till Slite sände han därifrån ett tackbrev på tyska till Kinbergs 
som han själv undertecknat på ryska. (Säve nr 17.) Samtidigt var det tydligen känt bland 
Visbyborna att han ville bränna staden (Säve nr 28). 

Den ryska proviantgärden

Den ryska proviantgärden (proviantskatten) har inte behandlats mycket i hittillsvarande 
historieskrivning. Man verkar ha nöjt sig med ett påstående som finns i under söknings-
kommissionens rapport om att gärden aldrig hann påbörjas. Det är inte riktigt sant. Den 
på börjades faktiskt, och den orsakade missämja mellan den gotländska allmogen och dess 
överhet, företrädd av länsmän, präster och andra.

Underhållet av 1800 ryska soldater var ingen enkel sak att lösa för det gotländska 
lokalsamhället. Det var Visbyborna som fick stå för merparten eftersom huvuddelen av 
den ryska styrkan låg där. Det stod snabbt klart att situationen i Visby skulle bli ohållbar. 
Provianttillförsel från landsbygden behövdes. Därför organiserades en rysk proviantgärd.

Utanför Visby stads arkiv har i privat ägo bevarats ett brev från Visby stads äldste till 
guvernören Bodisco (Dokument 43). I ödmjuka ordalag bad man att Bodisco skulle kräva in 
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livsmedel från landsbygden. Man påpekade att staden hittills fått stå för underhållet och att 
stadens invånare till stor del utgjordes av utfattiga personer. Man bad att Bodisco skulle 

Nådigt täckas förordna och anbefalla det Prästerskapet och 
Hemmansägare på Landet med möjeligaste första, efter Pastoraternes och 
Hemmanens beskaffenhet och storlek aflämna till Trouppernes förplägning 
hwad som kan ärfordras af victualier, Spannemål, Slagtkreatur och 
Bränwin. Wi wåge wäl icke föreslå i hwad proportion sedermera Staden 
emot Prästerskapet och Allmogen bör deltaga i förplägningen, men wid 
dess stadgande göra wi oss förwissade, det Eder Excellence wärdigt hafwa 
nådigt afseende ej mindre på den tid som Stadens Innewånare ensamt 
redan utgordt Trouppernes underhåll än äfwen derpå at åtminstone twå 
tredjedelar af Stadens Innewånare bestå af utfattigt folk som ej utan med 
swårighet finna utwägar till egne lifs bärgning, däremot å Landet befinnes, 
utom Prästegårdarne öfwer Ett Tusende hela hemman så att Landet kan 
skattas emot Staden till ett mångdubbelt belopp.

I länsstyrelsens arkiv finns endast ett fåtal handlingar arkivlagda som handlar om invasionen 
1808. De som finns i Landskontorets utgående brev handlar i stort sett enbart om den 
ryska proviantgärden. Handlingarna består av Landskontorets brev 1808 11/5 till länsman 
Stenhoff (Dokument 48), anteckning om brev till ytterligare två länsmän (Dokument 49), 
samt anteckning och uträkning av uppbörden, uppdelad på Gotlands norra och södra 
fögderi (Dokument 50:1—2).

Kronolänsman Stenhoff ansvarade för Endre och Dede ting. I brevet från Landskontoret 
1808 11/5 fick han följande order (Dokument 48):

1808 Maji d. 11:te

Til Kr Länsman Stenhoff i Björke
Sedan Hans Excellence Herr Gouverneuren Bodisco förordnadt at 
Landtmannen eller Hemmansägarne böra Hädanefter med Stadsboerne 
deltaga uti Hans Kejserliga Ryska Maij:ts Här befinteliga trouppers 
förplägning och öfrige behofwer, samt derwid stadgadt blifwit at, 
utom Hwad weden beträffar, Herrar Pastores skola hwar för sig utgöra 
fjärdedelen af hwad på Pastoraterne sig belöpa kan; så, och som för 
Hwarje månad är wordet reqvireradt, neml. kött 920 Lpd, Salt 230 Lpd 
och Bränwin 1536 Kannor samt til uphandling af wed, Olja och Salt 1 
Rdr 8 sk rgs, weden til 40 skr kasten ansedd, pr Helt mtl (Prästegårdar 
och Boställen inberäcknade); Warden I Härigenom på det strängaste och 
wid Tjänstens förlust anbefalld att genast efter dettas inhändigande, utan 
ringaste tidsförsummelse så föranstalta at de för Endre och Dede Ting, 
efter skedd uträkning sig belöpande qvantiteter, neml.
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   Kött Br:win
Endre Pastorat 
 med Hästnäsgårderne 20 lpd 14 mk  33 25/32 k.

Barlingbo Pastorat  24 lpd  39 4/32 k.
Roma Pastorat  
 (Clostret icke undantagit)  28.16 47 k.

Follingbo Pastorat  21.8  34 28/32 k.

 Tillsammans   94.18 154 25/32 k.

warda Lördagen den 14:de dennes Kl. sednast Ellofwa på förmiddagen Här 
i Staden och å wid f. d. Krono Bränneriet utsatt ställe af Eder Lefwererade. 
Hwarförutan rätten Eder efter den särskildt i detta ämne denna dag 
utgångne Kungörelse.

G. B. etc.
J Fr St[urtzenbecker] P. J. K[ahl].

Landskontoret sände motsvarande brev troligen samma dag 1808 11/5 till länsman 
Buthendorph i Bro ting och länsman Thunberg i Lummelunds ting, där uppbörden skulle 
ske måndagen den 16/5 (Dokument 49). För återstoden av Norra Fögderiet finns en 
uppbördsuträkning (Dokument 50:1), där det bland annat framgår att en del av Lärbro 
och hela Othem socknar ”har förut provianteradt”. Uppenbarligen har de fått verkställa 
proviantering av de ryska soldater som var förlagda i Slite. Uppbörden i resten av Norra 
fögderiet avsågs säkert ske under den vecka som följde på 16/5. Vi vet nämligen att 
veckan därpå skulle det vara dags för Södra Fögderiet. Detta stämmer bra med en 
uppgift som finns rörande ett pastorat i Norra Fögderiet, nämligen Sjonhems pastorat i 
Halla ting (Dokument 12): kronolänsman Johan Hederstedt och nämndeman Olof Thule i 
Ganthem hade 

den 12 maij haft sammanträde med Husbönderne i Sjonhems Pastorat 
och lemnat underrättelse om den af Ryska Befälhafvaren till dess 
Trouppers underhåll påbudne gärd, hvilken den 17:de i samma månad 
skulle aflemnas.

Landskontoret upprättade en uppbördsuträkning för hela Södra Fögderiet (Dokument 50:2). 
Här framgår bland annat det planerade uppbördsdatumet: Stenkumla och Banda ting, 
”Måndag Maji d. 23”; Hejde och Fardhems ting, ”Onsdag Maji 25”; Grötlinge och Hoburs 
ting, ”Tisdag 31”; Hemse och Hablinge ting, ”Onsdag Junii d. 1”; Burs och Garde ting 
”Torsdag d. 2”. Pastoratens hemmanstal anges och hur mycket kött, brännvin och pengar 
som skulle levereras. 

Grunden för Visby stads och Gotlands landsbygds försörjning av ryska trupperna finns 
uttryckta i den skrivelse från Bodisco 1808 9/5 (enligt rysk, juliansk kalender 27/4) till 
Domkapitlet i Visby, som finns tryckt i Georg Alfvegrens skildring i Gotlands Läns Tidning 
1849:18 (Säve nr 1). Skrivelsen har en litet märklig uppställning, indelad i två avdelningar 
betecknade I och II. Skrivelsen lyder:
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I) Wisby den 27 April / 9 Maj 1808.

Contre-Amiral Bodisco, Gouverneur öfwer Gottland, till Consistorium i 
Wisby!
Sedan nu de för trupperna bestämda kaserner äro i ordning bragta håller 
jag för nödigt att likmätigt min plan, fördela truppernas försörjning lika så 
wäl uppå staden, som på hela Ön. Till följe häraf bestämmes följande:

Staden förser: 1. Hospitalet. 2. Alla Officerare skola, så hädanefter som 
hittills, spisas wid inwånarnes bord och hafwa sin inqwartering.

Öns Inwånare förskaffa: 1. Wed för Hospitalet, Kasern och andra behof. 2. 
Kött, af hwad sort som heldst, endast det är godt. 3. Bränwin. 4. Olja till 
rummens upplysande. 5. Salt. 6. Foder för 100 hästar.

Den här widfogade listan utwisar mängden af all slags provision. Twenne 
gånger i weckan skall den hit införas, neml. hwarje Onsdag och Lördag. 
Af mig blifwer en Officer bestämd att detta emottaga, äfwensom å 
Magistratens eller stadens sida en, och å landets sida en Leverans-
Kommissarie bestämmas måste. Emedlertid och intill dess denna inrättning 
kan blifwa allmänt kunnig, och af Öns innebyggare den nödiga provision 
framskaffad, kommer truppernas försörjning att åligga stadens innewånare 
på samma sätt som förut.

Wisby ut supra. Bodisco.

II. Anwisning på hwarje slags Provision för en wecka.

Kött 4,600 skålp. Salt 1,150 skålp. Bränwin 384 k:r. Olja efter Place-
Majorens reqvisition. Foder för 100 hästar efter Artilleri-kaptenens 
reqvisition. 

P. S. Då denna inrättning, så fort möjligt är, måste werkställas, har jag till 
Consistorium och Presterskapet det förtroende, att de hwar i sitt pastorat 
uppmuntra sina åhörare att, emot betalning, afleverera de Viktualiewaror, 
som på ett eller annat sätt kan finnas nödwändiga, hwilka alla betalas efter 
den i staden warande taxa, och utan någon tullafgift levereras.

Ut Supra: Bodisco. Gouverneur von Gottland. / Carl P. Norrby.

Ett cirkulär 1808 29/4, tydligen från Domkapitlet, skall enligt Fårö Curs-bok (Dokument 30) 
ha utsänts med ”ordres at tilsäga församl. skaffa halm til Wisby för Guvernörens räkning 
ofördrögeligen”. Domkapitlet genom konsistorienotarien Martin Gustafson distribuerade 
Bodiscos skrivelse 27/4 till öns prästerskap i sitt cirkulär 127 den 11/5 (se: Dokument 
23). Det framgår inte om Bodiscos kungörelse 11/5, som vi straxt skall återkomma till här 
nedan, då också var med, men det förefaller i hög grad troligt. 
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I vart fall påpekade Gustafson att de i P. S. den 27/4 åsyftade varuleveranserna till Visby 
”äro egenteligen ämnade för Stadens Innevånare, hvilke på sådana nu finnas aldeles 
utblottade och i högsta behof”.

Närmare bestämmelser för denna ryssarnas proviantgärd från Gotlands landsbygd finns 
i den kungörelse som utfärdades av Bodisco 1808 11/5. Den finns tryckt hos Sandström 
2008 s. 69f som Bilaga 5. (Den är där daterad 29 april, vilket uppenbarligen är dagen 
enligt juliansk, rysk kalender. Utifrån den uppgiften kan vi datera kungörelsen till 11/5.) 
Kungörelsens huvudsakliga innehåll var följande (här återges början och sedan vissa utdrag):

Som både billigt och högst nödvändigt är, at ej mindre landet än stadens 
innevånare, hvar i sin mohn bidraga till hans kejserliga maij:ts härvarande 
trouppers underhållande och således deltaga uti anskaffandet af de därtill 
ärforderliga persedlar, efter följande gillade förslag, nämligen:
1:o) Reqvisition för veckan är 4600 skålpund kjött, 384 kannor brännvin och 
1150 skålpund salt som för månaden beräknadt belöper sig til minst 920 
Lispund kjött, 1536 kannor brännvin och 23 [läs: 230] Lispund eller omkring 
14 1/2 tunnor salt utom ved och ollja, samt utfodring för 100 st:n hästar 
efter särskild reqvisition. 

2:o) Till utgörande häraf måste alla hemmansägare och boställs 
innehafvare, utan undantag pastoratsvis uti lefverantsen deltaga i så 
måtto, at herrar pastorer eller innehafvare af kyrckoherdelägenheter, 
ärlägga 1/4-depart och de öfrige af pastoratets ledamöter 3/4-delar 
efter hemmantalet.

I kungörelsen föreskrevs vidare att om ”någon innom församlingen är så känd utfattig” att 
han ej kan betala, så skall ”de öfrige” istället betala. Salt, olja och ved fick betalas med 
penningar ”men kjött och bränvin skall ovägerligen in natura anskaffas och promt utgå”. 
Leveranserna skulle utföras av varje pastorat ”till hufvud magazinet här i staden”. Vidare 
hette det: ”De socknar, hvilka manskap redan underhålla, komma från denna beräkning 
att uteslutas.”

Texten är dunkel vad gäller betalningsskyldigheten för pastorer och prästgårdsinnehavare. 
Samma dunkelhet finns i Landskontorets brev 1808 11/5 till länsman Stenhoff (Dokument 
48, se ovan), där det står att nu ”stadgadt blifwit at, utom Hwad weden beträffar, Herrar 
Pastores skola hwar för sig utgöra fjärdedelen af hwad på Pastoraterne sig belöpa kan”.

Innebörden kan inte vara att en präst skulle betala en fjärdedel av hela den gärd, som 
åvilade pastoratet. Den skattebördan skulle ha varit alldeles för stor, särskilt mot bakgrund 
av att det för ryssarna var strategiskt viktigt att ha goda relationer med Gotlands 
prästerskap. Därför måste den rätta tolkningen vara en annan. Mot den bakgrunden 
skall man säkert förstå den dunkla texten så, att varje prästgårds avgift (självklart) skulle 
beräknas efter dess mantal, och att av denna avgift prästen (innehavaren) skulle betala 1/4 
och pastoratsborna 3/4. Härigenom fick prästerna en förmånlig behandling. Medan varje 
bonde fick betala den gärd hans gård motsvarade, skulle prästerna få hjälp med 3/4 av 
prästgårdens avgift; man tänkte sig antagligen att dessa 3/4 skulle tas ur kyrkokassan eller 
på annat sätt fördelas bland bönderna.

Bodiscos sistnämnda kungörelse utfärdades den 11/5. Samma dag utfärdade Lands-
kontoret brev (Dokument 48—49) till länsman Stenhoff i i Endre och Dede Ting om 
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uppbörd 14/5 och länsman Buthendorph i Bro ting och länsman Thunberg i Lummelunds 
ting om uppbörd 16/5.

I Landskontorets brev (Dokument 48) angavs även den av ryssarna rekvirerade mängden. 
Det överensstämmer med vad som sades i Bodiscos kungörelse, men här preciserades 
vad som gotlänningarna avsågs få avlösa med pengar. I brevet står det: ”kött 920 Lpd, Salt 
230 Lpd och Bränwin 1536 Kannor samt til uphandling af wed, Olja och Salt 1 Rdr 8 sk rgs, 
weden til 40 skr kasten ansedd, pr Helt mtl”.

I Dokument 48—50:2 kan man studera gärdens uträkning på pastoratsnivå. Det framgår 
att gärden uträknades efter mantal, varvid också prästgårdar, Roma kungsgård och 
Visborgs kungsladugård inräknades. Den mantalssiffra som uträkningen tillämpade visar 
sig vara den vid denna tid gällande mantalssiffran, alltså det s. k. förmedlade mantalet 
som hade fastlagts i Gotlands jordebok 1748 och som uppgick till 1098 1/2 mantal för hela 
länet. Uträkningen anger mantalssiffran för flertalet pastorat och ting och i de fall uppgift 
saknas här kan vi lätt supplera mantalssiffran ur andra källor. (Lättast tillgängliga är dessa 
mantalssiffror i Lemkes herdaminne 1868.) 

Vilken avgiftstaxa skulle då gälla per mantal? I ett fall, nämligen vad gäller kontanter, anges 
taxan uttryckligen i Landskontorets brev (Dokument 48): den var 1 riksdaler 8 skillingar 
riksgälds per mantal. För de två andra uppbördsartiklarna, kött och brännvin, erhåller man 
genom att göra uträkningar mellan uppbördsuträkningarnas kolumner ett entydigt besked 
om avgiftstaxorna. Det visar sig att per mantal skulle erläggas av kött 18 skålpund och av 
brännvin 1 15/32 kanna. Det motsvarar cirka 7,5 kg kött och 3,8 liter brännvin. Alltså per 
mantal: 18 skålpund kött, 1 15/32 kanna brännvin och 1 riksdaler 8 skillingar riksgälds. Har 
dessa belopp ändrats eller jämkats? Det kan inte uteslutas. I vart fall finns en avvikande 
uppgift i de nästan samtida anteckningarna av Johannes Magnusson Falck f. 1740, d. 1821, 
skolmästare och bonde i Vamlingbo och Fide (Säve nr 30, citerat av Säve 1866 s. 67):

Och sedan de så omkring 14 dagar ätit vid stadsens invånare och dem 
utarmat för föda, så lät han Bodisco kungöra, att ifrån landet skulle 
insändas 14 skpd bröd, 8 skpd kött, 1 kanna bränvin o 1 Rd 8 sk i 
penningar till salt, ved och olja ifrån hvarje hel gård eller mantal och i 
proportion af de mindre, hvilken utgift skulle hvarje månad utgöras derest 
icke någon tillförsel ifrån Ryssland erhållas kunde; och måtte jemväl 2 à 
3 häckar halm till hans hästars foderagie utgå ifrån hvart pastorat och till 
staden transporteras.

Tydligen har alltså de gårdar som Falck avser (antagligen gårdar på Sudret) fått leverera 
14 skålpund bröd istället för 10 skålpund kött och 15/32 kanna brännvin. Från Vallstena 
talar emellertid Olof Medebys om leveranser enbart av kött, brännvin och penningar 
(Dokument 10).

Låt oss fortsätta beräkningarna med utgångspunkt från uppbördsuträkningarna (Dokument 
50:1—2). Gärden till ryssarna skulle således inbringa, om alla 1098 1/2 mantalen betalade 
fullt ut, av kött 1098,5 x 18 skålpund = 988 lispund 13 skålpund (1 lispund = 20 skålpund; 1 
skålpund eller mark = 0,425 kg), av brännvin 1098,5 x 1 15/32 kanna = 1613 14/32 kannor 
(1/32 kanna = 1 jungfru = ca 8 cl), och av kontanter 1098,5 x 1 rd 8 sk rgs = 1278 rd 4 sk 
riksgälds. Emellertid är de i Bodiscos kungörelse och Landskontorets brev omnämnda 
kvantiteterna något mindre: kött 920 lispund och brännvin 1536 kannor.
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Detta måste alltså bero på att de gotländska tjänstemännen konstruerat en uppbördstaxa 
för kött och brännvin som skulle ge något större mängder per månad än de mängder 
ryssarna hade rekvirerat. Rimligen ville tjänstemännen ha en marginal för säkerhets skull.  
De visste att det vid vanlig skatteuppbörd alltid förekom att vissa gårdar inte förmådde 
betala. Varje år fick en viss del av skatten från Gotland (liksom från andra provinser) 
placeras på restlängd, och efterhand kanske efterskänkas (avkortas). De gotländska 
tjänstemännen förutsåg antagligen att det nog inte skulle vara lika lätt att övertala ryssarna 
till att medge skattelättnader som det var när man hade att göra med Kammarkollegiet i 
Stockholm. Alltså: när det gällde uppbörden av gärden till ryssarna kändes det nog säkrast 
att ha en buffert så att de av ryssarna rekvirerade mängderna säkert kunde levereras.

I Landskontorets brev anges att gärden omfattade ”kött 920 Lpd, Salt 230 Lpd och Bränwin 
1536 Kannor”. Salt omnämns dock inte i uträkningen av pastoratens avgifter. Siffrorna 920 
och 230 tyder på att vikten salt motsvarade en fjärdedel av vikten kött. Var det meningen 
att köttet skulle levereras insaltat? Om inte: vem skulle köpa salt och sköta insaltningen? 
Antagligen tänkte man sig att erforderligt salt skulle inköpas för de pengar som skulle 
insamlas per mantal. Dessa pengar var ju enligt kungörelsen avsedda för ”uphandling af 
wed, Olja och Salt”. Det tyder på att insaltningen avsågs ske efter leveransen till Visby och 
att man rimligen också tänkte låta en del kött konsumeras färskt istället för att salta in det.

När man granskar uppbördsuträkningen för Norra Fögderiet (Dokument 50:1) framgår det 
bland annat att leveranserna från Othem pastorat och halva Lärbro pastorat redan hade 
skett, antagligen alltså före den 11 maj. Det beror, som vi straxt skall se, på att bönderna 
i trakten av Slite har blivit ålagda att skaffa proviant till den ryska truppen i Slite, som 
bevakade de ryska fartygen där.

Uppbörden av gärden till ryssarna hann i vissa fall slutföras och i andra fall åtminstone 
påbörjas på stora delar av Gotlands landsbygd. En avvikande och felaktig bild ges av 
Steffen 1942 (s. 11) där det hävdas att gärden från landsbygden aldrig hann bli verkställd. 

 Att Steffens uppgifter delvis är felaktiga beror uppenbarligen på att de endast verkar 
grunda sig på vad af Klinteberg i sin rapport noterade beträffade kronofogden Barths 
agerande (Avskriftssamlingen 104:1 s. 90, ViLA). Steffen skriver: 

<...> det visade sig snart nödvändigt att på ett rimligt sätt och efter 
bestämda grunder fördela utgifterna mellan staden och landet. 
Landskontoret ålades därför att låta utarbeta uppbördslistor, varvid 
landsbygden skulle utgöra 40 skilling för hemman. Dessa bestämmelser 
lågo färdiga den 9 maj, men saken hann aldrig komma till verkställighet.

Från Steffens framställning avvikande fakta är bland annat följande: Landskontorets 
brev med dess uträkningar (tydligen utförda av Barth) utfärdades den 11 maj. Uppbörd 
verkställdes verkligen från vissa pastorat samt förbereddes säkerligen på flera håll. Det som 
varje mantal skulle utgöra var inte 40 skilling, utan 1 riksdaler 8 skillingar riksgälds plus de 
ovannämnda kvantiteterna av kött och brännvin.

Hur mycket av uppbörden hann ske innan svenska flottan på kvällen lördagen den 14 maj 
landsteg i Östergarn? Uppbörden för Dede och Endre ting skulle avlämnas vid Bränneriet 
i Visby kl. 11 samma dag och man får förutsätta att så skett. Dessutom hade som ovan 
konstaterats uppbörd redan skett från hela Othems pastorat och halva Lärbro pastorat 
före Landskontorets brev 11/5. 
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Det sistnämnda bestyrks i lagman af Klintebergs rapport (Avskriftssamlingen 104:1 s. 117f, 
ViLA), där han skriver: 

Othem och Boge Socknar i Forssa Ting hafva deremot haft en vida 
större känning af fienden, emedan de blifvit betungade ej allenast 
med föda och underhåll för den Ryska Commenderingen, som varit 
posterad vid Slitö Hamn, utan äfven med en mängd körslor och arbete, 
jemte Inqvarteringar, därunder misshandlingar och förlust af en del lös 
Egendom försvårat deras lidande.

Denna text hör i rapporten ihop med klagomålet från Öja socken (Dokument 14), ett 
klagomål som lagman af Klinteberg avvisar med hänvisning bland annat till att i Othem och 
Boge ”Folket där tåligt dragit bördan, och låtit den sednare frälsningen aflägsna känslan af 
det förflutna onda.”

Rimligen har även på andra håll de ansvariga länsmännen ute i socknarna förberett 
uppbörden. Tre sådana fall berörs utförligt i lagman af Klintebergs rapport. Det första fallet 
gällde ett klagomål från Tingstäde åboar. Lagman af Klinteberg skriver (Avskriftssamlingen 
104:1 s. 121f, ViLA) att de 

hafva andragit, att dem blivit ålagdt utgöra visse persedlar på hvarje 
Hemman af Kött, Bränvin och Penningar till Ryska Truppernes underhåll, 
samt, då sammanskottet ej blifvit af Krono Länsman Thunberg förr 
emottagit, än den 16:de Maij, och därföre till det åsyftade ändamålet ej 
kommit att an-vändas, alltså begärt att varda till ersättning för hvad de 
utlämnat förhulpne.  
Anstalten derom tillhörer doch endast Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande, och har jag altså till dess åtgärd öfverlämnat 
ansökningen på det i anledning däraf tillika må varda utrönt, huru mycken 
proviant jemte penningar blifvit aflemnadt, och huru den kommit att 
användas, så att ersättning må tillfalla dem som blifvit betungade med den 
af Fienden påbudne gärden, af hvilken den ej fått råderum att sig begagna.

Det andra fallet avser klagomålet (Dokument 12) från Lars Olofsson Hellinge i Sjonhem 
mot kronolänsman Johan Hederstedt och nämndeman Olof Thule i Ganthem. Han 
hävdade att de 

skola i häftighet och hotande utlåtelser utfarit, då de den 12 maij haft 
sammanträde med Husbönderne i Sjonhems Pastorat och lemnat 
underrättelse om den af Ryska Befälhafvaren till dess Trouppers underhåll 
påbudne gärd, hvilken den 17:de i samma månad skulle aflemnas.

Det tredje fallet är från Vallstena socken i Källunge pastorat, Bäls ting, där förhållandena 
belysts i samband med anklagelser och motanklagelser mellan Olof Medebys i Vallstena 
å ena sidan och kyrkoherde Westphal och vice häradshövding Leché å den andra. Olof 
Medebys berättade bland annat i sin inlaga (Dokument 10) att 

order ankom att vi skulle utgöra föda och matvaror och laga till och avföra 
till staden kött, brännvin och penningar, och det i största hastighet innan de 
svenske skulle ankomma till Gotland, vilka ryssarna fruktade före. Vartill jag 
nekade <...>. 
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Beträffande gärden i Vallstena konstaterade af Klinteberg i sin redogörelse (Dokument 11) 

att fastän den af Ryska Befälhafvaren påbudne provianten blifvit vid 
Socknestämma [söndagen] den 15:de Maji samlad, och förvarad i Tunnor 
och Kärl, utan hinder af Medebys då gjorde tillkännagifvande om Svenska 
Troupparnes landstigning, så har den likväl ej blifvit till fienden afförd, utan 
under försegling förvarad i Prästgården, till dess Svenska Troupparne 
under deras vistande på Slitö, kommit att följande dagen Tisdagen sig 
däraf begagna, så väl som och af det bakade Bröd som Prosten och vice 
Häradshöfdingen i hast kunde åstadkomma. 

I sin inlaga beskrev Leché (Dokument 11) hur Olof Medebys kommit till Prästgården den 
15/5 och försökt få proviantinsamlingen att upphöra, men bara ett fåtal bönder hade åtlytt 
honom. Flertalet sockenbor hade tillsammans med Leché fullgjort proviantinsamlingen. Den 
17/5 hade provianten förts till de svenska trupperna i Slite. Leché skriver: 

Och blev denna proviant tisdagen därpå nedförd till svenska trupperna i 
Slite tillika med så mycket bakat bröd prosten Westphal och jag kunde i 
hast åstadkomma, sedan en biljett från herr regementskvartermästaren 
löjtnant Ehrenborg i socknarna uppsänd underrättat oss om behovet därav.

Har gotlänningarna varit ålagda att leverera bakat bröd till ryssarna? Jag har inte påträffat 
någon sådan uppgift i samtida handlingar, men en nästan samtid uppgift från Falck i Fide 
(se ovan) och en traditionsuppgift hos Snöbohm (se nedan). Som nyss nämndes här ovan 
behövde i vart fall de svenska trupperna bröd straxt efter sin ankomst. För övrigt finns 
en mycket välkänd uppgift om bröd till ryssarna i den gotländska skönlitteraturen, i en av 
Pelle Sollermans romaner, vars själva namn är ”Ryssbrödet” (1943). Romanen utgör andra 
delen i hans välskrivna och uppskattade trilogi om Jacob Dubbe. Här har Sollerman 
diktat en berättelse om en bondhustru som ålagd att baka till ryssarna gör brödet så 
dåligt och illasmakande som hon förmår, hon lägger i agnar och alldeles för mycket salt. 
När det levereras till Visby blir ryssarna rädda att brödet är förgiftat. Den stackars dräng 
som kört brödskjutsen blir ålagd att äta av brödet, och får sedan stå flera timmar i den 
ryske officerens kontorsrum förvånad och förskrämd ända tills officeren inser att brödet 
inte är giftigt, bara illasmakande. Då får drängen åka hem. ”Ryssbrödet” blir för drängen 
en riktig skräckupplevelse.

Hur besvärande för gotlänningarna var den ryska proviantgärden? Visbyborna har 
uppenbarligen dragit ett tungt lass genom att de till en början ensamma fick stå för 
ryssarnas underhåll. Man skall observera att de ovan angivna siffrorna per mantal och 
totalt avsåg månad. Även utan en mera exakt beräkning och jämförelse med dåvarande 
skattetryck kan man nog göra bedömningen att beloppen inte skulle ha blivit en alldeles 
obetydlig skattepålaga för den gotländska landsbygden.

Då de svenska fartygen i maj 1808 anlände till Gotlands farvatten fick de besök av 
gotlänningar som i småbåtar kom ombord. Från dessa upplystes att ryssarna på Gotland 
uppfört sig väl men att de nu börjat besvära landsbygden med varuleveranser (Wijkmark 
1904 s. 308; se Dokument 44). En av dem som kan ha lämnat sådana uppgifter är Per 
Olofsson Medebys i Vallstena, vars fader Olof har gått till eftervärlden som en kritiker av 
insamlingen av proviantgärd till ryssarna. (Dokument 10—11, Säve I:1260.)



Gotland University Press 4

110

En nästan samtida uppgift finns i de ovannämnda anteckningarna av Johannes Magnusson 
Falck f. 1740, d. 1821, skolmästare och bonde i Vamlingbo och Fide (Säve nr 30). Han gav 
den ovan angivna uppgiften om hur mycket varje mantal skulle betala. Falck avslutar sin 
anteckning: ”Skulle sådant länge continuerat, hade otvifvelaktigt landets innevånare blifvit 
utarmat, emedan en del hade som knappast födan till skörde-tiden för eget husfolk.” Ett 
problem med ryssarnas proviantgärd var årstiden: det var den så kallade ”skarpa ladingen”, 
den tid på våren då födotillgången var som allra knappast både för folk och fä innan vårens 
växtlighet kommit igång.

Också i A. Th. Snöbohms (”Thoreus”) traditionsuppteckning (Säve nr 2) omnämns pålagan 
som något besvärligt: 

En af dessa Kungörelser var påbud om utförande af proviant åt Ryska 
tropperna och Norra Häradet, som först måste vidkännas denna pålaga 
måste föra bröd och kreatur och andra matvaror och förnödenheter till 
Wisby, för att mätta sina fiender. En del af Södra måste äfven vidkännas 
samma kostnad, men det öfvriga af samma Härad undslapp (Wennersten 
1931 s. 10f).

Befrielsen och ”Jönköpingstiden”

Under den ryska invasionen fanns ingen äkta trevnad för gotlänningarna. Men: den kom! 
Vid den svenska befrielsen av Gotland är mångomvittnat med vilken entusiasm de svenska 
styrkorna hälsades. 

P. A. Säve skriver bland annat (Säve 1941 s. 124—129):

Men med 1808 års händelser, eller ryssarnas intagning av ön 
och dess befrielse av svenskt krigsfolk, förändrades Gotlands alla 
samhällsförhållanden, eller i avseende på sinnen, levnadssätt, 
affärsställning. <...> Men då, efter fiendens förjagande, bland de ankomna 
officerare, som alltid kallas ’landets befriare’, Jönköpingar här stannade 
över året, var det tydligt att dessa skulle röna framgång på allt sätt. 
Gästfriheten <...> var också lika hjärtlig som allmän. <...> dessa ’främlingar’, 
nedfallna liksom från skyarna till seger och räddning, vilka mottogos 
såsom änglar, fägnades på allt sätt <...> själva sysslolösa, glada och 
pojkaktiga, lätt ryckande med sig vår ovana ungdom till förut aldrig kända 
sällskapsfröjder, dårskaper och uppträden av brokigaste art, ett tidsskede i 
umgängeslivet, som de gamla ännu kalla den glada ’Jönköpings-tiden’. <...> 
Sålunda inlärdes här många nya odygder genom händelserna 1808 men 
mycket gott och klokt också och genom den mängd av gott folk med både 
huvud och penningar, som då hitkom samt genom den livligare samfärdsel 
och jämnare förbindelse som därefter uppstod med moderlandet, blevo 
dock följderna för folket och rörelsen av oberäknelig vikt och i det hela 
omsider för Gotland hälsosamma.

När vi accepterar Säves ovan lämnade beskrivning blir resultatet att betydelsen av den 
ryska invasionen 1808 förbleknar. Vi inser istället att det viktiga som hände Gotland 1808 
var den svenska invasionen, inte den ryska! 
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En kontrafaktisk skiss

Ryska ockupationen av Gotland 1808 inbjuder till kontrafaktiska tankeexperiment. Vad 
hade hänt OM? Sådana tankar kom upp under det seminarium den 22—23 april 2008, som 
anordnades av Högskolan på Gotland under rubriken ”Ryss’n kummar” vid 200-årsminnet 
av ockupationen. Vad hade hänt om ryssarna lyckats behålla Gotland 1808? Bland annat 
framhöll professor Kristian Gerner att det gotländska språket nog skulle ha fått en starkare 
ställning än vad det har idag. ”Hade Gotland sluppit inbördeskrig 1917?” var en annan fråga 
som nämndes.

Jag tror på nyttan av små kontrafaktiska tankeexperiment. De kan precisera vår analys av 
vissa historiska faktorer och bli ett hjälpmedel vid vår tolkning av den faktiska historien. 

Alltså: vad hade hänt om ryssarna lyckats behålla Gotland 1808? Låt oss tänka oss att 
Ryssland redan nu i maj 1808 hade allierat sig med England. Då hade Sverige inte förmått 
återta ön. Jag anser att Gotlands historia hade blivit såhär:

För det första hade den katastrof som den gotländska allmogen fruktade 1808 aldrig 
inträffat. Exakt som i Finland hade ryssarna säkert lovat att svensk lag skulle gälla och ingen 
livegenskap införas. Exakt som i Finland hade då den civila motståndsrörelsen mot ryssarna 
upphört på Gotland, om den ens hunnit börja. Den gotländska allmogen hade fogat sig 
under tsaren, precis som borgare och präster gjorde och exakt så som hände i Finland.

Gotland hade blivit ett län i tsarryssland, kanske samordnat med storfurstendömet Finland. 
Att lägga Gotland under de baltiska provinserna hade knappast blivit aktuellt, eftersom 
Gotland skulle administreras på svenskt vis som Finland. Gotland hade antagligen fått en 
ställning rätt lik Ålands. På samma sätt som Åland fick sitt Bomarsund hade Gotland fått 
en rysk flottbas i Fårösund/Slite. Denna bas hade nog som Bomarsund blivit bombarderad 
under Krimkriget av engelsmän och fransmän. 

Internt hade Gotlands historia under 1800-talet nog blivit rätt lik den som faktiskt inträffade: 
en utveckling med ett aktivt hushållningssällskap (som i Åbo), Gotlands Fornvänner hade 
nog bildats under P. A. Säve (vars insats i verkligheten mycket påminner om Elias Lönnrots 
i Finland), myrutdikningarna hade skett som i verkligheten, arbetskraftsinvandringen därtill 
hade antagligen kommit delvis från svenska fastlandet (som i verkligheten) men även från 
Wormsö och svenskbygderna i Estland (som i verkligheten kom senare på 1900-talet under 
mellankrigstiden), gotländsk sjöfart hade vuxit som i verkligheten (liksom på Åland). Någon 
järnvägsinvigning i Hemse 1878 av kung Oskar II hade det dock inte blivit. Men järnväg hade 
Gotland säkert fått, istället kanske invigd av tsar Alexander II eller III. Dessutom hade det 
nog vid den här tiden uppförts något pampigt byggnadsverk i Visby eller Klintehamn för att 
markera kejsardömets västliga utpost, kanske som på Åland ett stort posthus.

Så hade 1917 kommit och Gotland liksom Finland och Baltikum hade blivit fritt.
Något inbördeskrig mellan röda och vita hade det inte blivit, eftersom den gotländska 
underklassen inte var tillräckligt talrik och militant. Kvarvarande rysk militär hade 
förhoppningsvis avhysts fredligt. Gotland hade naturligt återförts till Sverige. Finland 
och de baltiska staterna hade säkert saknat både förmåga och vilja att försöka hävda 
överhöghet över Gotland. Gotlänningarna ville säkert hem till Sverige och de fåtaliga som 
till äventyrs försökte tala om politisk självständighet för ön hade säkert blivit nedröstade. 
Inom svenska riket hade Gotland nu fått en ställning liknande Ålands, demilitariserat och 
skyddat av stormaktsavtal. Gotlands historia från 1917 till idag tror jag hade blivit ganska 
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exakt som i verkligheten. Under Andra världskriget hade tyskar och ryssar inte haft större 
anledning att störa Gotland än som skedde i verkligheten.

Den stora skillnaden för Gotland hade blivit att landskapet idag hade haft en särställning i 
Sverige liknande Ålands i Finland. Den gotländska särarten hade blivit (ännu) mera framhävd 
än idag. Gotlands folkmängd av 57.000 invånare kan förefalla liten, men är trots allt 
jämförbar med andra små skandinaviska nationaliteter: något större än Färöarnas, dubbelt 
så stor som Ålands, en femtedel av Islands.

Denna särställning hade kanske exempelvis fått betydelse för språket, det som idag utgör 
en svensk dialekt, gotländskan, och som i äldre tid utgjorde ett språk, gutniskan. Kanske 
hade gotlänningarna redan under den ryska tiden börjat hävda sitt eget språk. Kanske hade 
Gotland fått en språklig situation liknande Norges med nynorsk kontra bokmål. Kanske 
hade en bibelöversättning gjorts till gutniska/gotländska, varigenom språket på Gotland fått 
en språklig likriktare vilket är en funktion som Bibeln har haft för många språk världen över.

Vad hade en särställning för Gotland inom Sverige kunnat innebära ekonomiskt idag? Hade 
färjetrafiken varit mera nöjesinriktad och Ålands-liknande? Hade Gotland fått möjligheter 
till ökad turism? Hade Gotland som vissa brittiska och andra öar kunnat utvecklas till ett 
skatteparadis?
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Förteckning över dokumenten

Följande dokument har legat till grund för den här artikeln. De kommer att presenteras 
i fulltext eller referat och med foton i den planerade boken. Vissa dokument är tryckta, 
se litteraturlistan. Av dokument 1—17 finns flertalet i lagman af Klintebergs rapport i 
Justitierevisionens Besvärs- och ansökningsmål 1808 nr 84, Riksarkivet. I Landsarkivet 
finns Dokument 13, 16, 18—54. Säves dokument finns i Uppsala Universitetsbibliotek (R 
623:1) och på mikrofilm i Landsarkivet. Vissa av Säves dokument finns i andra original i 
Landsarkivet.
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12.  Ur lagman af Klintebergs rapport 1808 6/8: om Lars Hellinge.
13.  Landsfiskal Westbergs stämning 1808 20/10 av Lars Hellinge m. fl.
14.  Ur lagman af Klintebergs rapport 1808 6/8: om Öja sockens klagomål.
15.  Ur lagman af Klintebergs rapport 1808 6/8: om Tigerström och  
   Etelhemsbönderna. 
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17.  Ur lagman af Klintebergs rapport 1808 6/8: om länsman Stenhoff. 
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20.  Domkapitlets protokoll 1808 14/6 om ryska kungörelser.
21.  Domkapitlets cirkulär 1808 27/4 om kyrkobönen.
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25.  Domkapitlets cirkulär 1808 24/5: ordningen återställd.
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   fördrivande.



Gotland University Press 4

114
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32.  Fårö-prästens Curs-bok 1808.
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   samt hans proklamation 14/5 och brev 20/5.
45.  Eric af Klints memorial 1808 17/5 om kapitulationen.
46.  Eric af Klints brev 1808 18/5 till landshövding Rajalin.
47.  Eric af Klints brev 1808 24/4 om båt med expressbud.
48.  Landskontorets brev 1808 11/5 till länsman Stenhoff om ryska gärden.
49.  Landskontorets anteckning 1808 11/5 om brev om ryska gärden.
50:1.  Landskontorets uppbördsuträkning för Norra Fögderiet.
50:2.  Landskontorets uppbördsuträkning för Södra Fögderiet.

Kommentar till Dokument 48—50:2. Den ryska proviantgärden

51.  Erik af Klints brev 1808 19/5 till Kungl. Maj:t.
52.  Kronoskjutsräkenskaper 1809 beträffande den brottsdömde Johan Andersson.

Dokument 53-54. Minnesskildringar och traditionsuppteckningar

53.  Minnesskildring av Olof Olofsson, Snevide i Havdhem.
54  Minnesskildring av major G. Krook.

Dokument ”Säve” nr 1—35, I:669, I:1259—1262, 1866. Minnesskildringar och 
traditionsuppteckningar av Per Arvid Säve

Säve nr 1—35.  Per Arvid Säves traditionsuppteckningar om ”Ryssarne”.
Säve nr 1.   Minnesskildring av prosten Georg Alfvegren, Fole; även  
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Owe Ronström:

Är du rysk, sork?  
Ryssar och rysskräck i Sverige 

”Är du rent rysk, sork!” Jo, så kunde det heta i det Visby jag växte upp i på 1950-talet. Inte 
som en fråga. Nej, som ett utrop, av förvåning eller bestörting, därav utropstecknet. Man 
hade väl – som vanligt – gjort något dumt, något farligt, något man inte fick. ”Hör, ryss’n 
kummar!” hette det också, när åskan gick, när kanoner smällde, eller när vi smågrabbar 
– som vanligt – for fram med dunder och brak.1 Läxan man lärde sig var enkel och klar: 
”Ryss” var något dåligt och farligt. Låt er inte förledas av gotländskan! ’Sork’ och ’kummar’ 
må vara typiska ”gotlandismer”, knappast använda av andra än gotlänningar. Men uttrycken 
är inte specifikt gotländska, även om deras konkreta innebörder kanske varit andra på 
Gotland än i övriga Sverige.

Kraftuttryck och tillmälen fanns det för övrigt gott om i Visbys ”förorter”. ’Lännadåre’, 
’Bingebydåre’, ’Solbergadåre’, ’S:t Olof’, ’bonde’ osv är klassiska tillmälen i 50- 60-talsstil, 
om jämnåriga från andra bostadsområden, en annan skola, som hejar på ett annat 
fotbollslag.2 ”Är du rysk!” är ett uttryck av helt annat slag. Det är ämnat att användas 
uppifrån och ner, från föräldrar till barn, lärare till elev, bonde till dräng. Och oftast 
antagligen till pojkar! Underförstått är förstås att den underordnade parten är avvikare 
och normbrytare. ”Var som folk” är normen, det ”ryska” är den markerade avvikelsen: att 
inte lyda, att ha gjort något dumt, satt sig på tvären, varit alltför arg, envis, sturig, ohyfsad, 
baklänges, eller alltihop på en gång.

Uttryck på ryss och rysk har funnits länge i svenskan. Svenska Akademiens Ordbok 
(Saob) berättar att en användning av ”rysk” är om obändig, vild, rå, hänsynslös person, 
barbar eller vilde. Ordet har, lyder fortsättningen, nedsättande eller klandrande innebörd 
med tanke på vissa osympatiska egenskaper (såsom rått och ohyfsat uppträdande, 
vildhet, bråkighet, bullersamhet, krigiskhet), som ansetts (eller anses!) känneteckna 
ryssar. Rysk kan betyda vild, galen, förryckt, vred, bister, tokig, från vettet, från sina 
sinnen. Man kunde säga ”alldeles rysk”, eller ”rent rysk”, men också ”rysk i mössan” 
eller ”rysk i planeten”.3 Rysk kan också användas om folk som går till överdrift, eller 
är ovanligt bra på något: ”han är rysk att springa”. ”Numera föga brukat” noterar 
ordboksredaktörerna om uttryck med ’ryss’ och ’rysk’ vid slutet av 1950-talet.4 Hmm, 
funderar jag, det var märkvärdigt, hördes då inte åthutningarna av småsorkar i 50-talets 
Visby till Svenska Akademiens redaktörer i Stockholm?

Hur kommer det sig egentligen att ”rysk” kan användas på det här sättet? Ett första svar 
är förstås att rysskräcken länge varit endemisk i Sverige. Åtminstone sedan 1600-talet har 
den lede fi kommit från öster och talar ryska. Lite ironiskt är det allt, eftersom ordet ryss 
faktiskt kan vara av svenskt ursprung. En teori är att dess ursprung är samma ’ros’ som i 
’rospigg’ eller ’Roslagen’, upphov också till finskans namn för Sverige, ’Ruotsi’.5

Tydliga spår av hur man i Sverige uppfattat ryssen ger några exempel, alla hämtade 
från Saob:
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Jag blifva kan heel Rysker / För alt det bryderij jag har af mina Tyskar. (1679)

Han äter som han vore rysker. (Serenius 1734)

Du kapargast, du Ryss, du aldrig nyckter var. (Bellman 1769)

Gumman hon svor som en Ryss och Kossack. (Lenngren 1796)

Ett allmänt ordasätt är, att om en ond och ohyfselig man säges: ”Det är en 
Ryss”. (Afzelius 1842)

Ryssarne hade landstigit på Åland, och som ryssar foro de der fram. 
(Crusenstolpe 1844)

Han är rysk att dansa. (Dalin 1855)

Är du rysk, menniska? Har du verkligen friat? (Åslund 1880).

Båtsman Halling var den värste ryss till båtsman, de hade haft i hela 
Nordhalland. (Bondesson 1883)

Ni är väl litet rysk i planeten? (1904)

Som beteckning förekommer rysk och ryss också i en mängd sammansättningar. Många är 
neutralt beskrivande, som ett namn vilket som helst, måhända minnande om ett förmodat 
ursprung, som i ryssläder, rysskappa, ryska polskan (en dans), ryssblad (tobak), eller som i 
rysk bank (patiens) och rysk boston (kortspel). Men inte så få har en tydlig negativ tendens, 
av samma slag som i exemplen ovan. ”Ryska marschen” kallades en lek som på andra håll 
benämnts ”hela havet stormar”. ”Ryska snuvan” eller ”ryska sjukan” var en grasserande 
influensa-epidemi som nådde Sverige från Ryssland 1889—90. ”Rysk dröppel” benämndes 
gonorré med blodig flytning. ”Ryska smällare” är små smällare som exploderar när man 
kastar den mot något hårt. ”Ryssfemma” är en tablett med förbjudna anabola stereoider.

Av detta blir några saker tydliga: 

•	 många	uttryck	med	’ryss/rysk’	bär	en	omisskännlig	negativ	laddning;	

•	 det	har	varit	så	länge,	av	SAOB	att	döma	i	alla	fall	sedan	1500—1600-talen;	

•	 sådana	negativt	laddade	uttryck	har	förekommit	eller	förekommer	över	hela	
Sverige. 

Främlingar och grannar

En gammal, vitt spridd och djupt förankrad rysskräck är en bra början till en förklaring, 
men det räcker inte. En mer principiell förklaring till att rysk har den här innebörden utgår 
från att normbrytare, avvikare, som inte ”är som folk”, finns alltid och överallt. Alla kulturella 
system producerar sina avvikare, därför är avvikare egentligen inte alls särskilt avvikande. 
En gammal engelsk pubskylt räknar upp följande oönskade besökare: ”No thieves, fakirs, 
rogues or tinkers, no skulking loafers or flea-bitten tramps.”6 Sådana primitiva, främmande 
och annorlunda personer är viktiga figurer i ett samhälle, vilket redan Karl Marx påpekade 
vid mitten av 1800-talet, när han i sin anteckningsbok skrev: ”Just as each century has 
its own nature, so it produces its own primitives”.7 Det är i jämförelsen med de avvikande, 
primitiva och främmande som det egna kan tydliggöras; ”deras” annorlundahet framställer 
och ger relief åt ”vår” normalitet.
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I en långlivad europeisk föreställningsvärld hör zigenare, tattare (”tinkers”), luffare 
(”skulking loafers”, ”flea-bitten tramps”), svarta och ”orientaler” till standarduppsättningen 
av avvikande och potentiellt hotande främlingar. ’Oriental’, eller de äldre ’saracen’ och 
’muhammedan’, och det från 1600-talet vanligare ’turk’, är vida kategorier som kunde 
användas om muslimer, turkar, araber, men också om zigenare och judar,8 Orden 
betecknar en tänkt geografisk hemmahörighet, men också en viss mentalitet, ett visst 
sätt att tänka och bete sig. ”Med turk och oriental får Europa två ord som tillsammans 
innebär ett dubbelt hot: fara och lockelse” skriver idéhistorikern Ronny Ambjörnsson.9 
Därför har också ’orientalerna’ en nyckelroll i en utbredd europeisk skrämselfolklore, 
bredvid mer inhemska företeelser, i Sverige tex frimuraren, källargubben, näcken, huldran 
och bysen. Också i Ryssland har muslimska orientaler givits en tätposition, kirgizer, 
kazaker, uzbeker, azerbajdjaner eller tjetjener, men också en del kristna från det ryska 
rikets sydliga utmarker, som armenier och georgier.

Listan över skrämmande eller hotande folk och väsen är i de flesta länder faktiskt inte 
så väldigt lång och uppvisar dessutom en förvånansvärd kontinuitet över tid.10 Det är en 
bit ner på den svenska versionen av denna lista vi från 1500—1600-talen och framåt 
vi finner ryssen, vild, galen, förryckt, vred och tokig. När ryssen från 1917 dessutom 
blev sovjetkommunist uppstod en synnerligen kraftfull negativt laddad legering. Under 
McCarthyismen i USA på 1950-talet nådde ryssen en svårslagen toppnotering på hot och 
skrämsellistan.11 Lika farlig som den sovjetryske kommunisten var då är väl egentligen bara 
dagens all-time-high på samma alltmer globaliserade lista: arab + muslim = terrorist.

Hotlistans främlingar har en radikalt annan roll att spela än norrmän i Sverige, polacker i 
USA, friesländare i Tyskland eller ukrainare och newfoundländare (”Newfies”) i Kanada. 
De flesta folk har några de gillar att skämta med, som barnsliga, dumma eller naiva. 
Ofta är det närstående, grannar eller inflyttade, som man kan känna viss samhörighet 
med. Norrmän är ju som oss, nästan, därför är skratten åt berättelser om norrmannen 
som vattnar flaggstången för att få knoppen att slå ut också skratt åt oss själva. Ropa 
”Norrmannen kommer!” – ingen springer! Med de verkliga främlingarna förhåller det sig 
helt annorlunda, de är knappast barnsliga, oförståndiga eller roliga. Turken, ryssen eller 
araben utgör hot mot ordning, moral, kultur och civilisation, vilket också är skälet till att 
ryssen bland oss, tex de busiga, illbattiga, vreda eller förryckta småsorkarna i 50-talets 
Visby måste tas i upptuktelse. 

Ryssen kommer! Krig och invasioner

Fler förklaringar till fenomenet med skrämmande ryssar erbjuder den nordiska historien. 
Som framgår av flera artiklar i den här antologin har ryssar härjat vid svenska kuster vid 
flera tillfällen, senast under nordiska kriget på 1700-talets början och under 1808 —9 års 
krig.12 Gotland har inte bara härjats utan dessutom flera gånger invaderats och förklarats 
som ryskt territorium. Måhända minner uttrycken på ryss och rysk och den tillhörande 
endemiska ryssskräcken om den tiden? I alla fall på Gotland? Jo, något torde väl ligga i 
det. Men i det stora hela är det ändå en otillräcklig förklaring. Gotland har ju invaderats 
också av danskar och svenskar, kungar och pirater, med mer blodspillan som följd och med 
väsentligt större och mer långvariga följdverkningar. Så varför är just ryssen så hotande?

Kanske är det faktiskt just det faktum ryssen inte bara kom till Gotland, utan också strax 
reste hem igen utan att lämna några särskilda spår efter sig som gjorde honom särskilt 
skrämmande. För hade ryssarna stannat hade det varit som segrare och härskare. 
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Och som alla vet är det segrarna som skriver historien. Då hade också ryssen skrivit om 
historien och i historieböcker och folkmun framställts som hjälten, befriaren från det svenska 
förtryckande oket.

Också under andra världskriget och det följande kalla kriget hade gotlänningar goda 
skäl att rädas följderna av den ryska expansionen i Östersjöregionen. Järnridån gick 
ju bara några sjömil från Gotlands östra kust. Med sina fem regementen tillhörde ön 
Sveriges mest befästa platser. Den starka militära närvaron, såväl den svenska som den 
sovjetryska alldeles intill, har präglat världsbilder och uppfattningar för flera generationer 
gotlänningar. Många mötte också själva någon av de omkring 10.000 flyktingar från 
Baltikum som under krigets slutskede tog sig i land på ön med erfarenheter av hur det 
gick till när ryssen kom, skrämmande historier om nidingsdåd och brutalt övervåld. 
I dessa berättelser spelar ryssarna precis den roll de redan länge sedan tilldelats i 
svensk föreställningsvärld, som krigiska, brutala, barbariska. Här finns förstås en del av 
bakgrunden till 50-talets rysskräck och de negativa innebörderna av ”rysk”. Men samtidigt 
kan man fråga sig varför inte ”Är du rent tysk!” också blev gångbart som anklagelse 
för begångna dumheter under samma tid. Nazisternas framfart var ju knappast mindre 
skrämmande eller hotande än ryssens. Vad gjorde tysken mindre lämplig att använda 
som tillmäle på olydiga, bråkiga sorkar?

Kulturell distans

Ytterligare en förklaring stavas kulturell distans. Ryssar är olika oss. De är ortodoxa, 
skriver på kyrilliska, talar slaviska språk. De har andra vanor, andra beteenden, annan 
kultur. Är de ens européer? På många sätt är Ryssland ett gränsland mellan Asien och 
Europa. I ett index över 12 faktorer på europeiskhet upprättat vid 1970-talets mitt, som 
kristenhet, indoeuropeiska språk, utbildningsnivå, medelinkomst, livslängd, barnadödlighet, 
övervägande urban befolkning, utvecklat transportsystem etc, hamnade Ryssland i en 
mittgrupp av Europeiska länder, skild på flera men inte alla punkter från europeiskhetens 
tätgrupp, Tyskland, Frankrike, England, och Sverige. Ryssar har tex lägre inkomst och färre 
bilar per capita än västeuropéer, de lever inte lika länge och dessutom har en större andel 
av dem än sina västeuropeiska grannar blodgrupp B.13

I ett standardverk om Europas kulturella geografi, ”The European Culture Area” från 1973, 
behandlas Ryssland knappt alls. På många av kartorna har Ryssland lämnats tomt, vilket 
till dels kan förklaras av bristen på information om ryska förhållanden vid den tiden. Men 
en annan förklaring är nog helt enkelt att Ryssland inte självklart hör till Europa. Det är 
nog också förklaringen till att Ryssland helt sonika uteslutits ur bokförlaget Bra Böckers 
”Europa-atlas” från 1972, och till att Ryssland lämnats utanför också på den betydligt 
nyare karta över ”Länderna kring Östersjön” som jag fann i min dotters klassrum i Visby 
våren 2008.

Fenomenet är inte nytt. Det har länge varit osäkert bland bildade människor, såväl i 
Ryssland som utanför, om Ryssland hör till Europa. En vanlig tanke är att det var med Peter 
den store som Ryssland europeiserades. Rysslandskännaren Per-Arne Bodin skriver att 
med tsar Peters regim följde i Ryssland en ”nästan fullständig omvärdering av den officiella 
ideologin. Västeruopa, som tidigare varit ett negativt begrepp, blev nu något absolut 
positivt, det gamla Ryssland som tidigare uppfattats som något absolut positivt blev nu helt 
negativt.”14 Under de följande härskarna fortsatte europeiseringen av hov och adel, så att 
Katarina den stora vid slutet av 1700-talet kunde utropa Ryssland som ett europeiskt land.15
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Den här historieskrivningen leder till frågan om var Ryssland i så fall låg före Peter den store. 
Svaret är förstås att ”Europa” inte i första hand är ett geografiskt, utan ett kulturellt och 
politiskt begrepp. Beteckningen ’Europa’ på vår del av världen är gammal. Men under lång 
tid användes den sällan och hade heller nästan inget innehåll. Fram till slutet av 1600-talet 
var det istället den kristna religionen som människornas världsbild och självuppfattning 
utgick från. Under renässansen börjar ’Europa’ användas som synonym till kristenheten. 
”Till en början är begreppen i det närmaste helt identiska”, skriver Ronny Ambjörnsson, men 
senare under upplysningstiden laddar ”humanistiskt influerade författare och konstnärer” 
’Europa’ med en ny kulturell innebörd.16 Det är nu Europa blir beteckning för en kulturell 
gemenskap, oavsett religion, vilket i sin tur skapar den måttstock med vilket det blir möjligt 
att bedöma om Ryssland verkligen ska räknas in i denna gemenskap eller inte.

Rysslandsbilden i Europa

En viktig omständighet till utvecklingen av den speciella Rysslandsbilden i detta nya Europa 
var, som Per-Arne Bodin påpekat, att Ryssland under 1500-talet växte kraftigt, söderut och 
österut.17 En blivande stormakt var på god väg att formera sig. Men samtidigt utvecklades 
stormaktsaspirationer också i två andra närliggande länder, Sverige och Polen, och det är där 
den fiendebild utvecklas som framställer ryssen som en slags turk, barbarisk, ociviliserad.

Det passade det nya Europa väl. Det var ett Europa som ännu svävar i det blå, menar Ronny 
Ambjörnsson, för det ”är filosofer som för ordet och vad de ringar in är ett tänkt Europa, ett 
Europa som ännu inte helt existerar, men som filosoferna anar och som de drömmer om”.18 
Det var också ett Europa som var beroende av sin nyligen upptäckta och snabbt växande 
omvärld i Asien, Afrika och Amerika för få syn på sig självt. Främlingarna skapade de speglar 
som behövdes för att den europeiska särarten – bildning, förnuft, rationalitet, individualism, 
pluralism, rörlighet – skulle bli synlig. Måttstocken var civilisation och livsstil, seder, konst 
och vetenskap, särartens kärna benämndes ”geist”, ”esprit” eller ”spirit”, och dess centrum 
förlades till länder som Tyskland, Frankrike och England. En ny kulturell geografi uppstår. De 
västliga länderna har nått längst, medan man österut blir alltmer obildade, styrda av impulser 
och drifter, irrationella, despotiska, kollektivistiska, stelnade.19

Asiater, muslimer kommer högt på listan över sådana folk, men också ryssar finns på 
den i varierande grad genom historien. Reseskildringar från 1500-talet beskriver ryssar 
som aggressiva, lata, promiskuösa, primitiva, barbariska, som djur, eller som barn, en 
slags asiater i europeisk förklädnad.20 Det är en bild som förstärktes av härskarstilen hos 
Ivan Grozny, Ivan den förskräcklige, som övertog modeller både från de tatariska och 
mongoliska khanerna och från kejsaren i Konstantinopel, vars arvtagare han såg sig vara. 
François Rabelais beskriver på 1500-talets mitt Ryssland som en del av kristenheten, 
men inte av Europa. Är Moskva en europeisk stad? frågar han sig. Samma fråga ställer 
sig den engelske kaptenen Richard Chancellor, som efter en förlisning i Ishavet hamnade 
i Moskva på 1550-talet. Besviken över att staden var så primitiv, hänförs han istället av 
prakten vid Ivan den förskräckliges hov, av hans gyllene klädnad, spiran av kristall och 
guld, vinbägarna av massivt guld: ”Jag har skådat Konungens majestätiska ståt i England 
och den franske Konungens paviljong, men ingenting kan mäta sig med detta.”21 I Ivan 
Groznyjs person, skriver Per-Arne Bodin, ”samsas realpolitikern med den oberäknelige 
österländske despoten, den bysantinske kejsaren och den ryske munken. Dessutom 
finns i hans personlighet ett klart drag av vansinne, kanske av samma typ som hos den 
samtida Erik XIV.”22 
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Detta är drag som inte så få ryska härskare har tillskrivits, från de tidigaste härskarna som 
Svjatopolk, till de senaste som Josef Stalin, Boris Jeltsin och Vladimir Putin. 

En genomgång av Rysslandsbilden i europeisk reselitteratur visar att Ryssland genom-
gående skildras som ociviliserat, primitivt, med despotisk regim och undertryckta 
kvinnor. Ryssar framställs som en slags djur, aggressiva, oberäkneliga och med bristande 
impulskontroll.23 Ett genomgående drag är att även om ryssar räknas till européerna, så 
hotar de ändå kärnan i det europeiska, genom att inte vara riktiga européer och samtidigt 
inte heller riktiga asiater.

Enligt en mycket gammal och väl utvecklad folklig logik är saker som är mittemellan, 
varken eller, eller både och, särskilt farliga, hotande och skrämmande, alltså sådant som 
inte passar in i de rådande kategoriseringssystemen. Kulturella gränser och övergångar 
skapar en osäkerhet om vad som egentligen ska räknas till vad. Farliga gränsland uppstår 
i rågångarna tex mellan land och hav, skog och äng, eller mellan ägor och stater. Också 
tidsliga övergångar förknippas med osäkerhet och fara, som midnatt, midsommar, nyår 
och Lucia (som markerade julens ankomst). Luffare, tattare, zigenare, men också smeder, 
skomakare och spelmän är exempel på kringvandrande gränsgångare som under sekler 
dragit till sig historier om särskild farlighet. Ålar, kräftor, fladdermöss och inte minst 
skendöda, varulvar, gengångare, gastar och spöken är andra exempel på obestämbara 
gränsgångare som uppfattats som särskilt hotande och farliga. Folkloristen Jochum Stattin 
sammanfattar: ”Att vissa personer, växter, djur, ting eller händelser kom att bli särskilt 
uppmärksammade i folkloren har alltså ofta att göra med deras position i den sociala och 
kulturella klassifikationen. De överensstämde helt enkelt inte med den tänkta ordningen och 
sågs därför som ett hotande kaos.”24

Enligt samma urgamla logik är ryssar särskilt farliga för att man inte vet var man har dem. 
Ryssland som mittemellan och varken eller är ett drag som också framhålls i rysk historia. 
En vanlig metafor är en berättelse ur den medeltida Nestorskrönikan, som berättar om 
hur Ryssland kristnades på 900-talet under storfursten Vladimir i Kiev. Han sände ut 
spanare till olika länder för att undersöka vilken tro som skulle vara bäst för ryssarna. De 
berättade när de återvände att de hos de muslimska Volgabulgarerna fann bedrövlighet 
och stank, ingen glädje, deras religion var utan värde. Hos tyskarna fann de ingen 
skönhet. Men hos grekerna var det som i himlen, ”En sådan härlighet och skönhet finns 
annars inte på jorden, vi kan inte berätta om det” menade de utsända. Så blev också 
ryssarna ortodoxa som grekerna, varken muslimska som orientalerna eller katolska som 
västeuropéerna.25

Dessutom blev de rysk-ortodoxa, eftersom den ortodoxa kristenheten alltid haft 
nationell utgångspunkt. Därmed kom de att vara kristna, men kristna bortom den 
”allmänna” katolska gemenskapen i resten av Europa – ’catolicus’ betyder just ’allmän’. 
Att gå en egen väg, att förhålla sig distanserat till ”allmänna” europeiska gemenskaper, 
har ryssar gärna praktiserat sedan dess, inte minst märkbart i diskussionerna kring EU 
och det nya Europa. 

Ryssar är lika oss, men också olika oss, det är vad dessa skildringar framställer. De är 
helt enkelt mystiska – Winston Churchill har beskrivit Ryssland som en rebus insvept i ett 
mysterium inne i en gåta. Till ryssar och det ryska finns en kulturell distans som skapar en 
ambivalent hållning. Och som vanligt får det som människor uppfattar som verkligt också 
verkliga konsekvenser. Det uppstår en klar gräns mellan det ryska och det europeiska, 
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nordiska, skandinaviska och svenska, trots den fysiska närheten och all kontakt under 
sekler. Särskilt gotlänningar hade under viktingatid och medeltid en hel del ryska 
kontakter, experter som de ju var på handelsfärder över ryskt territorium till Miklagård. 

En motsvarande ambivalens gentemot Europa och det europeiska är märkbar också bland 
ryssar, slitna som de länge varit mellan slavofil isolationism och drömmar om ett snabbt 
närmande till Väst- och Centraleuropa.

Gränser

En starkt markerad gräns mellan ryskt och svenskt är tydlig på många områden. Ett 
exempel är folkliga traditioner. I sin översikt över dansandet i Finlands svenskbygder skriver 
folklivsforskaren Mats Rehnberg att det är ”anmärkningsvärt hur föga man i det omfattande 
materialet kan förmärka någon starkare östlig influens, vare sig finsk eller rysk”. En förklaring 
är, menar Rehnberg, den svenskspråkiga befolkningens inriktning mot Sverige, och 
omvänt, den starka gräns svenskarna i Finland dragit mellan sig och sina östliga grannar.26 
Ytterligare en är förstås att upptecknarna av danstraditioner agerat portvakter och från 
början utdefinierat danser, låtar, sånger etc som pekar på ryskt ursprung. Resultatet 
är en påtaglig frånvaro av ryska inflytanden i folkliga traditioner bland svenskar, såväl i 
Sverige som i Finland. Också bland finnar är gränsen till det ryska ofta starkt bevakad. 
Studier av dagens finska folkmusikvärld visar att medan gränsen till andra finno-ugriska 
folks traditioner näst intill utplånats, och att gränsvaktandet gentemot tex svenska eller 
amerikanska traditioner är svagt, så är det desto starkare gentemot det ryska. Inflytanden 
finns, men förnekade eller helt enkelt omtolkade som inhemska eller lån från andra finno-
ugriska folk.27 Också när vi fingranskar folkliga berättartraditioner, sagor, epos, sägner, 
finner vi liknande mönster. Spåren av inflytanden från öster är svaga.

På samma sätt är det väl egentligen också när det gäller språk: ganska få ord tycks ha 
lånats fram och tillbaks mellan ryssar och svenskar genom århundradena. Kanske beror det 
på de språkliga skillnaderna tänker kanske någon, att svenska är ett germanskt språk och 
ryska ett slaviskt, att vi helt enkelt inte förstår varandra särskilt bra. Men finska är inte heller 
särskilt likt svenska. Ändå har svenskan en del låneord från finskan, liksom finskan övertagit 
ord från svenskan.

De är alltså olika oss, ryssarna, och ändå på så många sätt lika. Det är förvirrande och 
hotande. Dessutom är de ju så många och vi så få. Här finns grogrund och näring till 
rysskräck så det räcker många år framöver.

”Numera föga brukat” skrev Svenska akademins ordboksredaktörer på 50-talet. Staffan 
Skotts bok ”Är du alldeles rysk?” från 2006 visar att uttrycket trots allt inte är helt bortglömt. 
Sensommaren 2008 ger uttrycket ”Ryssen kommer!” flera hundra tusen träffar i Google, i 
huvudsak om sport (som boxning, fotboll, ishockey); militär och säkerhetspolitik (med fokus 
på rysk stormaktspolitik och minskade svenska försvarsanslag); och om ryska oligarkers 
uppköp av aktieposter i västeuropeiska företag.

Kanske går ”Ryssen kommer” nu mot en ny renässans? I april 2008 rapporterade 
skådespelerskan Sissela Kyhle i Sveriges Radios populära program ”Spanarna” om 
ryssar som kommer, inte som förr med buller och bång, utan istället med feta plånböcker 
och dålig smak, för att handla, mycket och dyrt, en ny version av 50-talets amerikanska 
dollarturister. ”Imperiet slår tillbaka” är rubriken för tidskriften Axess septembernummer 
2008. ”Kampen mellan väst och öst trappas upp” heter det i ledaren. Det är som Star 
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Wars, fast på riktigt, med soldater i sovjetuniform och Putin som Darth Vader. Massakrer 
på tjetjener, anfall på georgier, nyväckt rysk-ortodox religiositet tycks bekräfta de värsta 
av farhågor om ryssar som kommer.

Nordstream är ett ryskt/holländskt/tyskt konsortium som vill frakta gas från Ryssland till 
Västeuropa i pipelines på Östersjöns botten. Medan företaget framhåller fördelarna med 
ökat internationellt samarbete om energisäkerhet, och med att ersätta andra miljöfarliga 
energikällor med den renare gasen,28 så framhåller kritikerna istället farorna med att dra 
gasledningar i världens mest förorenade hav och att det är ryssar som gör det. Med 
gasledningen kommer ryssen, det är tanken. Den bild som motståndarna frammanar är att 
det i bakgrunden står ryska stormaktsdrömmare färdiga att intervenera. 

Nej, det är inte enskilda svenskar som ska övervakas, förklarar svenska regeringstalesmän 
med desperat tonläge sommaren 2008, efter omfattande och svidande kritik mot den s.k. 
”FRA-lagen”: Det fattar ni väl att det är ryssen! Den förväntade reaktionen uteblir heller inte: 
Jaha, då så, det förklarar saken, ingen större fara alltså! Förändringarna av det svenska 
försvaret må vara omfattande i början av 2000-talet, men uppenbarligen har de ännu inte 
påverkat de traditionella hot- och fiendebilderna särskilt mycket. Ännu kommer Den Lede 
Fi från öster. Som så många gånger förr spills nytt vin i gamla läglar. Tiderna må förändras, 
men de gamla gränserna består.
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Noter

1. Jfr Sjöstrand i denna volym.

2. Sammansättningar med ’dåre’ är gamla i Sverige, men samtidigt 
efterkrigstidstypiska, aktualiserade genom psykiatrins institutionalisering 
och utbyggnad från mitten av 1900-talet. S:t Olof var Visbys mentalsjukhus. 
I Barbro Lindgrens självbiografiska böcker om Sparvels uppväxt i 
1940-talets Bromma är dårar starkt närvarande, genom Beckomberga 
sjukhus, då Sveriges största mentalsjukhus med över 1000 vårdplatser. 

3. SAOB: rysk, adj. sv. dial. rysk; jfr d. rysk, galen, vred, nor. dial. rysk, vred, 
bister; jfr äv. sv. dial. rusk, galen, nor. dial. rusk, rasande, galen; av ovisst 
urspr.; möjl. till stammen i RUSKA, sbst.²; ofta anslutet till RYSK sbst.² 

4. Redigeringen av texten i den volym av SAOB som innehåller ord på r 
avslutades 1960. 

5. NE, uppslagsordet ryss. 

6. Skylten fann jag i augusti 2008 i kanadensiska St Johns, Newfoundland, ett 
av många inslag för att markera pubens engelskhet. 

7. Citerat i Krader (ed.) 1972. 

8. Jfr Gerholm & Gerholm 1993. 

9. Ambjörnsson 1994:28.

10. I många europeiska länder har på senare år albaner hamnat på listan 
över de oönskade ”främlingarna mitt ibland oss”, förknippade med våld, 
kriminalitet, gammaldags seder osv. 

11. Också i Sverige steg ryssens aktier som hot med Sovjetkommunismen. 
Svenska kommunister internerades under andra världskriget och 
övervakades, registrerades och utspionerades under följande decennier av 
såväl säkerhetstjänst som socialdemokrater och fackföreningsfolk. 

12. Jfr artiklarna av Sandström, Sjöstrand, Palmenfelt i denna volym. 

13. Jordan 1973. 

14. Bodin 1993:99. 

15. Bodin 1993:103. 

16. Ambjörnsson 1994:22. 

17. Bodin 2000.

18. Ambjörnsson 1994:8. 

19. ”De polska länderna kallades i slutet av 1800-talet för HalbAsien, Halvasien, 
delvis för att där fanns så många judar.” Ambjörnsson 1994:97. 
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20. Jfr Palmenfelt i denna volym. 

21. Milton 2003:26. 

22. Bodin 1993:73. 

23. Ambjörnsson 1994:28f, 34. 

24. Stattin 1990:100. 

25. Den här versionen av historien är baserad på Bodin 1993:11f. 

26. Rehnberg 1941. 

27. Hill 2007, Ramnarine 2003. 

28. Svenska Vattenfalls brytning och förbränning av brunkol i sydöstra Tyskland 
producerar lika mycket koldioxid som hela Sverige sammantaget.
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Ulf Palmenfelt: 

Våra ryssar och andras 

”Vi”- och ”dom”-grupper finns i all mänsklig samvaro på alla nivåer, från sandlådan till FN:s 
generalförsamling. Överallt och i alla tider finner vi bekräftelser på att människor är flockdjur 
och samhällsbyggande varelser. I denna artikel ska jag ge några exempel på vilka ”vi” som 
vid olika tider kunnat använda ”Ryssen” som dom-grupp för att bekräfta olika sidor hos sig 
själva.

Vi och Dom

Uppdelningen av mänskligheten i vi- och dom-grupper skapar samtidigt tillhörighet och 
uteslutande. Det kan inte finnas något innanför om det inte också finns ett utanför. Det 
som är gemenskap för oss som tillhör gruppen är utanförskap för dem som inte får vara 
med. Människor kan tala varmt om att skapa gemenskap och tillhörighet och en vi-känsla 
samtidigt som de inte vill låtsas om att detta också kräver att gränser upprättas mot ett 
antal dom-grupper som inte får vara med oss. Tvärtom kan människor oja sig över att 
utanförskapet i det moderna samhället ökar, utan att vara villiga att släppa in de stackars 
utanförställda i sina egna gemenskaper.

Att höra till en vi-grupp skapar trygghet och hemkänsla. Tillhörigheten fungerar 
bekräftande. Jag klär mig rätt, jag pratar rätt, jag gör rätt saker vid rätt tillfälle, jag tycker om 
rätt saker och jag tar avstånd från rätt saker, jag är rätt. Detta är en skön och positiv känsla. 
Men det gäller att minnas att alla andra vi-grupper också består av människor som klär sig 
rätt, pratar rätt, tänker rätt och är rätt. Var och en är rätt inom sin vi-grupp, men det betyder 
inte att alla andra har fel.

Det kan vara nyttigt att erinra sig proportionerna mellan vi- och domgrupperna. Den flock 
som vi identifierar oss med och kallar ”vi” kan ju vara så liten som en handfull personer som 
i en kärnfamilj eller några tiotal som i en släkt, eller några hundra som i en gotländsk socken 
eller ett kvarter i en stad. Det är vi-grupper där de flesta känner varandra personligen och 
har personliga relationer till varandra. Det är troligt att medlemmar i sådana vi-grupper 
umgås privat, hjälper varandra i vardagslivet och har känslomässiga bindningar till varandra.

Blir flocken större, tusen personer eller fler, så blir den också lösligare. Visst kan man 
säga ”vi hemsebor” eller ”vi slitebor” eller ”vi som bor på Terra Nova”, men sådana 
gruppbildningar blir bara meningsfulla i vissa specifika situationer. Vi känner inte alla som 
ingår i gruppen. Vi har inte ens sett alla. 

Vi kan skriva på listor för att få behålla den lokala butiken eller hjälpas åt att städa stranden 
eller bilda samfällighet för att hantera sopor och snöröjning. När det gäller stora saker 
som vindkraftverk, strandskydd, byggnadslov och taxeringsvärden kan grupperna bli så 
stora som ”vi infödda gotlänningar” och ”dom inflyttade fastlänningarna”. Och i frågor som 
idrottstävlingar eller melodifestivaler förväntas flera miljoner människor känna sig som ett 
”vi”, när det gäller att försvara nationens ära eller vad det nu kan vara som står på spel.

Jag ironiserar, men den allvarliga bakomliggande poängen är att även om vi väljer den 
svindlande stora mängden ”alla svenskar” till att bli vår vi-grupp så blir det inte flera än drygt 
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nio miljoner människor bland över sex miljarder. Och väljer vi andra vi-grupper så blir vi ännu 
färre: vi gotlänningar, vi Terra Nova-bor, vi som heter Palmenfelt. Sanningen är att nästan 
alla vi-grupper – i alla fall de som innehåller personliga relationer – alltid också är minoriteter.

Detta vet vi naturligtvis om vi tänker efter. Den sköna, trygga, normala vi-grupp jag känner 
mig så hemma i är i själva verket en försvinnande liten minoritet i jämförelse med hela 
mänskligheten. Hur kan vi hantera den smärtsamma insikten? Vi kan på olika sätt skärma 
av oss mot världen utanför den egna gruppen, vägra att se den, nedvärdera den eller 
bestämma oss för att dom har fel och vi har rätt. Ett vanligt sätt är att peka ut en grupp 
som våra motsatser och göra dem till skurkar eller avskräckande exempel i våra berättelser. 
Vanligen väljer man en grupp som finns så nära oss att vi känner till dem, men tillräckligt 
långt ifrån oss för att vi inte ska ha nära personliga band med dem.1

Det är inte ens nödvändigt att välja verkliga människor för att spela dessa roller. Alla 
våra gamla folksägner om övernaturliga väsen fyllde bland annat funktionen att definiera 
normaliteten genom att frossa i beskrivningar av det onormala. Mänskliga släktingar och 
grannar kunde vara besvärliga att handskas med, men det var ändå ingenting mot att 
råka ut för den burdust skojfriske bysen eller den kitslige nissen eller den översexuella 
havsfrun. För att inte tala om att bli nedtagen av di sma undar jårdi, bortbytt av trollen eller 
gastkramad av en strandvaskare.

I nyare tiders folksägner har de övernaturliga väsendena bytts ut mot andra demoniserade 
grupper. På 1960-talet var det invandrare som demolerade hyreslägenheter genom att göra 
parkettgolvet till potatisåker, slakta grisar på balkongen och bygga bastu i garderoben. Så 
berättade vi om kinarestauranger och pizzerior som försökte lura i oss normala svenskar 
obehagliga råvaror. Sedan har det varit raggare, knarkare, araber, turkar, muslimer och 
terrorister som har fått spela rollen av bovar och avskräckande exempel, dom som är 
annorlunda än vi, som vi normala människor kan kontrastera oss emot.

Ryssen i Olaus Magnus krönika

Begreppet ”ryss” var bekant i Norden redan under medeltiden och det verkar främst dyka 
upp i religiösa och merkantila sammanhang. I bägge fallen är ryss en beteckning på något 
avvikande.2 Religiöst representerade ryssarna den grekisk-ortodoxa formen av kristendom 
till skillnad från den romersk-katolska som var rådande i till exempel Sverige. Tidigt blev 
också kringvandrande ryska köpmän ett begrepp. Särskilt var de vanligt förekommande 
i Finland. Viborg var ett handelscentrum dit köpmännen ofta färdades båtledes. Ryska 
köpmän dök tydligen också upp vid marknader i Norrbotten, åtminstone från och med 
1500-talet. Bland folkgrupper där bofast jordbrukande var normen, uppfattades kanske de 
kringvandrande ryska köpmännen som lika avvikande som renskötande samer, knallar och 
luffare.

I Olaus Magnus krönika över de nordiska folken 1555 omtalas ryssar synonymt med 
moskoviter (eller muskoviter), rutener och liver. Alla är de fientliga grannfolk, rövare och 
bovar.3 Egenskaper som Olaus Magnus lyfter fram när han nämner ryssarna är att de 
stinker av parfym, de håller tama björnar, i religiöst hänseende är de avfällingar och de 
döper sina barn i vakar i isen. Skulle något barn ryckas bort av en stark ström, ”tror 
man, att de fara raka vägen till himmelrik”, påstår Olaus Magnus.4 Han skriver också att 
ryssarna är kända för att vara falskmyntare och att de antagligen tagit över detta från sina 
läromästare grekerna. Möjligen kopplar Olaus Magnus här ihop religion med ekonomi.  
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På ett ställe vill Olaus Magnus ge exempel på ryssarnas fruktansvärda slughet och 
förfarenhet och beskriver hur de förbereder ett plundringståg: 

Då de hafva sig i sinnet att företaga ett röfvartåg mot karelerna eller andra 
grannfolk, sluta de sig först tillsammans till ett band, som ordnas efter vissa 
regler och inbördes öfverenskommelser. Därpå uppsöka de en afskild och 
öde trakt och bygga där med flit och omsorg ett slags långsträckta och 
lätta båtar, bestående af smäckra furubräder och i stånd att rymma 20 till 
25 man. Härvid fördela de arbetet så, att somliga med yxor utföra sjäfva 
båtbygget, medan andra i underjordiska kulor – för att ej röjas af röken – 
koka tjära af furustockar eller spånor; andra slutligen härda pilspetsarna i 
elden eller göra i ordning bågar, bågsträngar och pilar. Då nu båtarna äro 
färdiga, sätta röfvarna dem på en gång i sjön och utrusta dem med vapen 
och tillbehör såsom en flotta. Därfpå öfverfalla de byar, gårdar, borgar 
eller handelsfartyg som ligga för ankar i Hvita hafvet, Vendiska viken eller 
Livländska hafvet, för att roffa åt sig byte.5

Så långt låter det inte så förfärligt slugt eller blodtörstigt. Sedan kommer i och för sig en 
passus om att ryssarna 

grymma som de af naturen äro, pläga de ock utan ringaste hänsyn 
eller skonsamhet kasta de människor, som de genom sina listiga knep 
öfverrumplat, i hafvet och dränka dem.6

Men i nästa kapitel skriver Olaus Magnus: ”Likväl krönas slika djärfva vågstycken blott 
ytterst sällan med framgång, enär sjöröfvarna oftast medelst bössor, armborst och slungor 
varda tillbakadrifna.”7

Det ruskigaste illdåd han har att berätta om ryssarna handlar om ett italienskt sändebud 
som inte ville ta av sig mössan när han skulle tala inför moskoviternas furste. Italienaren 
sade att i hans land var det ingen kränkning att behålla huvudet täckt när man talade 
med en högvördig person. Den ryske fursten svarade att han gärna ville stadfästa denna 
sedvänja och lät spika fast mössan på italienarens huvud.8

Det är emellertid inte allt som är illa med ryssarna. Så här skriver Olaus Magnus om vad 
som kunde hända mitt under brinnande krig:

Emellertid är det vanligt under strider vid de nordiska rikenas 
gränsfästningar, att mellan de heta drabbningar, hvilka där så ofta 
förefalla med danskar, tyskar och moskoviter eller ryssar, krigshöfdingarna 
växelvis på bestämda dagar anordna gästabud och dansar. Detta göra 
de förnämligast för att visa, att det icke är af hat, utan af omsorg om sin 
värdighet och af åtrå efter krigisk ära som de bekämpa hvarandra, då de 
under pågående krig söka öfverbjuda hvarandra med skänker och inbördes 
hedersbevisningar. Det höfves nämligen en hugstor furste att söka kriget 
icke för att förvärfva byte, utan för att vinna ett lysande namn.9

Kanske var något av den andan som ännu levde kvar hos Bodisco 250 år senare? 

Om de ryska handelsmännen har Olaus Magnus bara gott att säga. Han beskriver i 
positiva ordalag hur de bygger lätta båtar på samma sätt som han tidigare förfasade sig 
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över när det gällde det han kallade de moskovitiska rövarna. Köpmännen ror och seglar 
över vattendrag och släpar sedan sina båtar med handelsvarorna över land. Enligt Olaus 
Magnus var dessa kringvandrande köpmän väl sedda av den bofasta lokalbefolkningen:

Det är ingen, som klagar, att honom vederfares orätt, om slika köpmän hugga i hans skog 
eller fiska i hans vatten, blott de inskränka sig till dessa naturens alster och ej inkräkta äfven 
på annan egendom utan ägarens vetskap eller mot hans vilja, såsom ifall de använda hans 
dragare till fortskaffande af sina farkoster eller slakta och uppäta hans boskap. I stället 
pläga de i stor utsträckning lifnära sig med köttet af villebråd, som de under vägen nedlägga 
med sina pilar. Deras varor utgörs af dyrbara skinn af alla slag, som hos dem stå i värde, 
såsom sobel-, mård- och ekorrskinn.10

Vi kan alltså konstatera att Olaus Magnus vid mitten av 1500-talet upprepade gånger 
omnämner ryssar som rövare, våldsverkare, falskmyntare och avfällingar och han ger några 
exempel som ska motivera dessa epitet. Men han berättar också om höviska hövdingar 
och företagsamma köpmän. Hans utpekande av ryssarna som skurkar är inte särskilt 
övertygande. Antagligen kände han (eller folk i allmänhet i Norden på 1500-talet) till ryssarna 
alltför väl för att ge en helt onyanserad bild av dem. Eller också är bilden av ryssarna lika 
onyanserad som Olaus Magnus’ bild av andra folk.  

Ur Olaus Magnus 

Som framgår av texten skall denna bild illustrera ett kapitel om de fem olika språken i de 
nordiska länderna. Men det är bara fyra gubbar på bilden och när man läser texten blir det 

inte mycket klarare. Det påminner om sådana där tankenötter som en del dagstidningar 
brukar publicera på lördagarna. Om vi bortser från språken – Olaus Magnus nämner för 
övrigt sex språk och inte fem – så är de folkgrupper han räknar upp: lappar, moskoviter, 
svear, göter, värmer, dalkarlar, bergslagsbor, norrmän, finnar samt tyska främlingar. 

Det man kan känna igen dem på är att göterna är bra på armborst, svearna är bra på yxor, 
bilor och spjut. Lapparna klär sig i pälsverk, moskoviterna har långa rockar och svearna 
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liksom de tyska främlingarna har rymliga kläder. Kanske den långa rocken på figuren till 
vänster tyder på att han skulle vara moskoviten. Yxan hos figur nummer två pekar mot 
Svealand medan pilbågen pekar mot Finland. Figur nummer tre har också en pilbåge, 
men också pälskläder, kanske är det en lapp? Gubbe nummer fyra är den ende som har 
armborst, så han ska nog föreställa en göt.

Ryssar i gotländska sägner

Per Arvid Säve publicerade 1866 en serie om sju artiklar i ”Ny Illustrerad Tidning” under 
rubriken ”Ryssarne på Gotland 1808”. Men i Säves samlingar av gotländska sägner som 
han arbetade med vid samma tid har han inte tagit med en enda berättelse om den ryska 
invasionen 1808. Det kan ha flera orsaker. En anledning kan möjligen vara att det inte kom 
till öppna krigshandlingar, så för att vara en invasion var den förhållandevis odramatisk. Det 
hindrar inte att enskilda personer råkade ut för nog så besvärliga situationer. Flera sådana 
berättelser återger Säve bland annat i artikelserien i Ny Illustrerad Tidning. Tydligen har han 
av någon anledning inte räknat dessa berättelser som sägner. Kanske låg de för nära hans 
egen tid. I något fall verkar han ha hört redogörelsen direkt av den som var med, så att den 
hade det självupplevdas direkthet och saknade den distans som är typisk för en sägen som 
återberättats av många sagesmän. Jag skall återkomma till ett par av dessa dramatiska 
självupplevda berättelser längre ned, men först ägna lite uppmärksamhet åt de sägner som 
uppstått kring ryssarnas härjningar längs ostkusten hundra år tidigare, i slutet av det stora 
nordiska kriget.

Sägnerna beskriver ryssarna som blodtörstiga, men rädda och lättlurade. Vid ett tillfälle 
skulle en rysk trupp gå iland på Sandön, men solen glittrade i den fina sanden så att 
ryssarna trodde att det var blanka vapen och blev rädda och flydde. En annan gång hade 
gotlänningarna sotat grova stockar och ställt upp dem längs stranden. När ryssarna såg 
stockarna trodde de att det var kanoner och vände om. På Fårö skulle man vara ännu 
värre. Där ställde man ut kvinnfolk intill de sotade stockarna och när ryssarna kom hissade 
fårökällingarna upp kjolarna och visade baken åt ryssarna. Ryssarna hade aldrig sett 
kanonskötare med så breda ansikten, så de blev rädda och seglade hem. Gotlänningarna å 
andra sidan är djärva, påhittiga och hjältemodiga. Klockaren i Anga gömde allt kyrksilvret i 
en gammal portgång så att ryssarna inte hittade något av värde när de genomsökte kyrkan. 

På ett ställe hade ryssarna tagit böndernas hästar och kor och stängt in dem i en hage, 
men en gammal gumma lyckades släppa ut djuren. Vid Sigdes i Östergarn lyckades en 
bonde skjuta den ryske officer som ledde en landstigningsstyrka, så att alla ryssarna blev 
rädda och försvann. Några fåröbor lurade en grupp ryssar att gå i land på Sandön. Sedan 
stal de ryssarnas båtar och rodde därifrån. Sedan bestämde man att ingen skulle gå iland 
på Sandön på tre år. När man sedan kom dit hade alla ryssarna svultit ihjäl.

Vid Botike i Anga försökte ryssarna tvinga en gammal gumma att tala om vart allt folket 
flytt. Hon vägrade och då stack ryssarna ihjäl henne med ett spjut. På den platsen har 
sedan dess aldrig vuxit något gräs.

Berättelser

En av våra vanligaste metoder för att meddela varandra vad vi har varit med om är att 
uttrycka våra upplevelser i form av berättelser. Vi kan säga att vi stöper våra erfarenheter i 
berättelsens form. Det är ingen slump att vi har kommit att använda just dessa metaforer: 
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att stöpa i en form, precis som man häller cement i en gjutform eller sockerkaksdeg i en 
kakform. Berättelsen är en kulturell form som i likhet med en gjutform eller en kakform ger 
sin form till det som hälls i den.

Vi vet ju alla att det finns många olika sorters berättelser: muntliga berättelser som 
folksagor, folksägner, spökhistorier, vitsar eller fabler, litterära berättelser som romaner, 
noveller, memoarer, deckare, science fiction eller thrillers. Journalister skapar sina 
berättelser, patienter rekonstruerar sina sjukdomsberättelser tillsammans med läkaren, ett 
vittne avger sin berättelse inför domstolen. Styrelsen lämnar sin årsberättelse och revisorn 
sin revisionsberättelse. Mängder av berättelser av många olika slag. Ändå har de alla vissa 
grundläggande drag gemensamt.

Alla berättelser har en början och ett slut. De är avgränsade enheter som har skurits 
ut ur ett pågående flöde. Mellan början och slutet händer det något; det sker en 
förändring. Situationen är inte densamma när berättelsen slutar som när den började. 
Berättelsens form är begränsad; där ryms inte hur mycket som helst. Det mesta av det 
som verkligen hände ryms inte i berättelsen. Vi kan säga att berättelser är apparater 
som väljer ut starka nyckelscener ur ett skeende, ordnar dem logiskt och kronologiskt 
och påstår att de hör ihop.

När Stubben mötte ryssen

För att göra resonemanget mer konkret ska vi se närmare på hur en berättelse kan ordna 
verkligheten. Följande upptecknade Per Arvid Säve av Jens Jacobsson Båta på Fårö som 
han träffade 1849:

Under kriget 1717 eller 1719 skickades en krigserfaren styckjunkare som 
hette Stubb till Fårö för att hjälpa till med försvaret. Med sig hade han sju 
eller åtta krigsmän och några kanoner som drogs av hästar. Stubben slog 
sig ned vid prästgården med sina mannar och satte ut vakter runt kusten. 
Om en vakt siktade ett ryskt skepp skulle han skjuta ett varningsskott och 
då skulle Stubben och krigsmännen komma dit med kanonerna. På det 
sättet räknade man med att kunna försvara hela ön. 

En söndagsmorgon kom ett ryskt fartyg inom sikte och en soldat som hette 
Hornfeldt sköt varningsskott. Då sköt ryssarna efter Hornfeldt och en kula 
gick så nära att hatten snurrade ett helt varv på huvudet på honom.

Ett svenskt fartyg gick in i sundet genom södra gattet och det ryska 
skeppet satte ut tre barkasser för att förfölja det. Men Stubben stod vid 
Broa med en kanon och sänkte en av barkasserna. Då flydde de andra två.

En annan gång bordade ryssarna en svensk jakt i Kyrkviken och försökte 
tända eld på den med en brinnande tjärtunna. Men Stubben sköt så 
tappert från kyrkbacken att ryssarna fick överge det erövrade skeppet. 
Blodet från alla skjutna ryssar släckte den brinnande tjärtunnan.

På Stubbens bästa kanon stod det inristat: 
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Mitt namn är fru Lång
Tre mil är min vissa gång
Den mig på vägen möter

Han sig illa stöter!

Ryktet om Stubbens bedrifter nådde ända till tsar Peter som skrev 
till landshövdingen i Visby att han skulle skicka styckjunkare Stubb till 
Ryssland så skulle tsaren ge honom en hög position. Landshövdingen 
befarade att det betydde att han skulle hamna överst i en galge, så 
Stubben fick stanna på Gotland. 11

Några typiska drag som vi lägger märke till är att sägnen berättar på personnivå. Det är 
styckjunkare Stubb och soldaten Hornfeldt, tsar Peter och landshövdingen i Visby som är 
aktörerna – inte en rysk flotteskader eller det svenska kustförsvaret.

Folksägnen bryter ned stora historiska processer till hanterliga episoder. Först kommer 
styckjunkare Stubb med några soldater och kanoner till Fårö. Så blir det en eldstrid med 
ett ryskt fartyg. Och slutligen försöker en rysk styrka erövra ett svenskt fartyg. De stora 
strategiska sammanhangen saknas helt. Detaljer får stor plats: vi får veta vad det stod 
inristat på en av de svenska kanonerna. Eller troligare: vad det inte alls stod i verkligheten, 
men som är tillagt för att det blir en bättre berättelse. Ett typiskt exempel på verkligheten 
förvandlad till fiktion är beskrivningen av hur ryssarna försöker tända eld på det erövrade 
svenska skeppet med en brinnande tjärtunna, men elden släcks av de skjutna ryssarnas 
blod. Ett annat är att den ryska irritationen över styckjunkare Stubbs insatser personifieras 
av tsar Peter och den svenska belåtenheten av landshövdingen i Visby.

Som en kontrast till det folkliga sägenberättandet kan vi se hur amatörhistorikern och 
skolläraren Alfred Theodor Snöbohm 1897 beskriver hur svenskarna tar tillbaka det av 
Bodisco ockuperade Gotland: 

Linieskeppen Tapperheten och Manligheten afgingo genast och den 
11 Maj lyfte första eskadern af svenska flottan ankar för att öfverföra 
de inskeppade trupperna. Denna eskader bestod af 3 linieskepp och 
2 fregatter samt 2 kutterbriggar och 1 jakt (Fortuna). Befälet fördes af 
kontreamiralen Rudolf Cederström, som hissat sin flagga på Linieskeppet 
Gustaf Adolf. Eskadern hade ombord följande antal landttrupper: 1 
bataljon konungens eget värfvade regemente, 374 man, 1 bataljon Kalmar 
regemente, 500 man, 1 bataljon Kronobergs regemente 515 man, 1 
bataljon Jönköping regemente, 447 man, samt 1 batteri af Vendes artilleri 
af 6 st. 6-pundiga kanoner.12

Allmänt kan vi konstatera att berättelser är bra på:

•	 	 	Att	beskriva	yttre	handlingar,	rörelse,	förändring,	utveckling.	 
•	 	 	Att	återge	verkligheten	i	form	av	konflikter	och	dikotomier,	såsom	hjältar–skurkar,	 
   vi–dom, rätt–fel, gott–ont.  
•	 	 	Att	återge	verkligheten	som	ordnad,	sammanhängande	och	logisk.	 
•	 	 	Att	reducera	komplicerade	sammanhang	och	händelseförlopp	till	enkla	kedjor	av	 
   orsak och verkan. 
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Berättelser är dåliga på:

•	 Att	beskriva	känslor,	inre	utveckling,	harmoni,	enighet,	stillastående,	
förståelse. 

•	 Att	beskriva	nyanser,	mångtydighet,	sammansatthet,	oordning,	
inkonsekvenser, irrationalitet, tvekan och tvivel. 

Starka berättelser behöver hotfulla skurkar, hjälplösa offer, handlingskraftiga hjältar, 
livshotande konflikter, omänsklig grymhet och övermänsklig godhet.

Andra slags berättelser

Som jag redan noterat har Per Arvid Säve inte kategoriserat de berättelser han nedtecknat 
om 1808 års händelser som sägner. Så här inleder han sin skildring i texten Gotländska 
minnen som han ursprungligen presenterade inför Sällskapet DBW 1858, alltså åtta år 
innan artiklarna i Ny Illustrerad Tidning, men delvis med samma ordalydelse:

Mången minnes ännu och glömmer aldrig denna ängsliga tid, då var och 
en fruktade för sitt liv och skyndsamt grävde ned sina smulor, då under 
nattens mörker klockorna gingo så hemskt och kallade folket till vapen, 
vilka ej funnos på det värnlösa landet, utom den ärorika värja som, under 
von Rajalins frånvaro under kriget, bars av vår vice landshövding överste 
Erik av Klint. [...] Till fosterlandsvännens fasa ryckte fienden ohejdad genom 
landet in i Visby. Då redan ryska trumman virvlade [...] vid Söderport, ilade 
med snabba årtag en flyende båt från Visbys hamn till moderlandet med 
sorgebudet och länets kassor, under ledning av den djärve styrman Johan 
Fredr. Fågel.13

Tydligen var det styrman Fågel tillsammans med tre roddare som överlämnade beskedet 
om att ryssarna invaderat Gotland till myndigheterna på fastlandet. Säves ståndpunkt blir 
tydlig när han skriver om läget i Visby under ockupationen:

[...] en lymmel som hette Lundgren hade låtit utnämna sig till kejserlig 
överjägmästare på Gotland, ett par judar, Chasseur och i synnerhet 
Hirsch, den senare var tolk åt Bodisco, hade skamligt låtit sig brukas av 
ryssarna, liksom mycket annat slödder och kanske någon förnäm herre och 
domare i Israel, alla innerligt hatade av redlige svenske män på Gotland. 
Många simpla karlar hade låtit värva sig av ryssarna, av vilka de genast 
blev utnämnda till korpraler. Detta eländiga pack hade skvallrat om Fågels 
bestyr med rapporten till fasta landet.

En av dessa lumpna förrädare, förre skomakaregesällen Rundsten kom 
på måndagen eller dagen efter de fyra roddarnas återkomst till Visby in till 
Fågel, där han satt i sin stuga och arbetade och sydde segel. Rundsten 
var grann och klädd som rysk korpral och sex man gemene ryssar stod 
med skarpladdade gevär utanför dörren. Då Fågel fick se Rundsten, som i 
alla fall var både rädd och skamsen, sade han: ”Vad fan Rundsten, vad har 
du fått för en mundering på dig, är du ryss? – tvi tusan djävlar!” (Hedlund 
2008, 10).
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Hos Säve verkar judehatet minst lika påtagligt som en eventuell rysskräck. Möjligen ska 
man se det som en yttring av 1800-talets nationalromantik och dess skepsis mot allt som 
inte kunde uppfattas som fosterländskt.

Fäi-Jaken beskriver i ett brev till lektor Mattias Klintberg 1890 hur en skräckberättelse 
kunde bli till. Hans beskrivning av invasionen 1808 börjar med att beskriva hur kvinnorna 
blev rädda och lämnade husen med dörrarna öppna, men de som går in i de öppna husen 
och plundrar är inte ryska soldater utan socknens egna gubbar: 

gubbar, di fikk fräihait ti ga yvar all mat, u allt brännväin me hail hude, sum 
en bräukar sägä, i vikkå stäuå sum helst, för de va ingen sum bröidäd si um 
någe. [...] Fäi-Las, ellar Fäi fabbror kalld di än för de meste, han var galn ettar 
brännväin han u, natäurlitväis; men han gärd si så dräistu, u så skudd ste i 
kräig me. [...] Jå, när’n da kåm haim, så var källinggar nöifikne, u skudd håir 
va de gikk av i kräige, u de gikk än da läik däit sum källinggar hadd samblä 
si, u så sätt’n da ihop a historjå, u jaug så mik än kund hinnä, u blant ann så 
sägd’n: ”Länsmännar, di sto börr u draiv pa, u ropäd u skräiäd: gåfå, gåfå 
(gåpå), u ryssn ’an slo i jel så mik än kund hinnä; u bäst de var så kåm snart 
ryssn däit me”, u så där skrämd’n upp källinggar så mik än kundä, att di int 
tråist haim var u ain ti sitt, äutn gubbar kund fa ga u häuser lais di vidde.14

Avslutning: ambivalenta berättelser

De finländska stereotyperna om ryssar innehåller en paradox. Å ena sidan är ryssen 
den borne arvfienden. Detta har kanske sin grund långt tillbaka i tiden, men har säkert 
förstärkts under 1800-talet då Finland var ett ryskt storfurstendöme under ryske tsaren och 
under 1900-talet då Finland först var i krig mot Sovjetunionen och sedan hade att hantera 
den mäktiga grannen under det kalla kriget. Finländska folksägner innehåller blodiga 
redogörelser för hur ryska soldater stympar civilbefolkningen, men också hur ryska soldater 
veknar när de ser spädbarns leenden och hör gamlingars böner. I de finska sägnerna är 
ryssarna både krigiska och sentimentala. 

Varken i Finland eller i Sverige har jag kunnat hitta entydigt negativa stereotyper om ryssar. 
För bägge länderna verkar det vara så att ryssarna bor tillräckligt nära för att vi ska vara 
medvetna om att de finns; vi måste förhålla oss till dem. Samtidigt bor de tillräckligt långt 
ifrån oss för att vi inte ska känna så många av dem personligen; det skapar förutsättningar 
för att kunna demonisera dem till ett lagom hotfullt ”dom”. 

Svaret på den fråga jag ställde i början om vilka ”vi” som kan ha ”ryssen” som dom-grupp 
till vad, blir alltså inte oväntat att det är olika grupper under olika tider.

Under medeltiden betonar de källor jag har hittat att ryssarna är avvikande i fråga om 
religion och livsstil. På 1500-talet skriver Olaus Magnus om ryssarna som religiösa 
avfällingar, politiska motståndare och skickliga, men förslagna handelsmän. De gotländska 
sägnerna om kriget i början av 1700-talet förhärligar den enkle mannens mod och 
handlingskraft mot en bakgrund av nationell försvarspolitik. Säves texter från mitten av 
1800-talet håller fram ryssen, tillsammans med judar, lymlar, slödder och lumpna förrädare 
som ett hot mot nationalism och fosterlandskärlek.

Jag har inte gett några exempel från 1900-talet, men vi minns alla hur Sovjetunionen 
förtalades av dem som var emot socialism och kommunism därför att de inskränkte 
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individens handlingsfrihet, men också av dem som var för socialism och kommunism, 
därför att man menade att Sovjetunionen inte hade genomfört vare sig det ena eller det 
andra. Sovjetunionen fick stå för allt det tråkiga och förbjudna, medan USA var ”sugar 
varenda da”, popmusik, Coca-cola, brylcreme och stora bilar. Dessutom förlorade vi alltid i 
ishockey mot Sovjet.

Jag har ibland undrat över om ordet ”ryss” i nedsättande bemärkelse levde kvar under 
1900-talet, därför att det var så svårt att på svenska hitta ett enkelt och korrekt alternativ 
till klumpiga konstruktioner som ”sovjetmedborgare”? Efter Sovjetunionens fall har ryssar 
fått stå för en massa företeelser som vi idag tycker illa om, som olika former av kriminalitet, 
trafficking, maffiaverksamhet, nyrika rubelmiljardärer med privata torpeder, miljöförstöring 
och gasledningar i vår närhet.15 

Det material jag har presenterat här är naturligtvis alldeles för litet för några särskilt 
långtgående slutsatser, men inget talar för att ryssarna som dom-grupp skiljer sig från alla 
andra fall av etniska stereotyper. Som vanligt handlar inte stereotyper om hurdana dom 
andra är, utan om hurdana vi inte vill vara. Det som har varit viktigt för svenskarna under 
olika tider, har man kunnat lyfta fram som egenskaper som ”ryssarna” säkert saknar. 
Det abstrakta och stereotypa begreppet ”ryssen” har kanske inte ändrats alls under 
århundradena. Det som har ändrats kan vara svenskarna och deras självbild. I samma mån 
har behovet av motsatser till dessa självbilder också ändrats. Ryssen har varit precis lagom 
okänd för att kunna kläs ut till att passa den skurkroll som för tillfället behövdes.
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Noter

1. Jfr resonemanget i Ronström i denna volym. 

2. Jfr Ronström i denna volym. 

3. Olaus Magnus 11:1. 

4. Olaus Magnus 11:32. 

5. Olaus Magnus 11:7. 

6. Ibid. 

7. Olaus Magnus 11:8. 

8. Olaus Magnus 11:11. 

9. Olaus Magnus 9:18. 

10. Olaus Magnus 11:12. 

11. Gustavson/Nyman 1961:454. 

12. Snöbohm 1975:318. 

13. Säve 1978:40f. 

14. Karlsson 2000:309. 

15. Jfr Ronström i denna volym.
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