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1 Inledning 

 

Här striddes våra fäders strid  

Med tanke, svärd och plog,  

Här, här, i klar som mulen tid,  

Med lycka hård, med lycka blid,  

Det finska folkets hjärta slog,  

Här bars, vad det fördrog.1 

 

Så lyder den fjärde versen av J. L. Runebergs Vårt Land, som hör till det finska 

nationalverket Fänrik Ståls sägner.2 Fältprästen vid Savolax brigad Carl Johan Holms 

anteckningar från finska kriget hade gjort stort intryck på Runeberg och Holms verk 

påstås ha varit en av de viktigaste inspirationskällorna till Fänrik Ståls sägner. Holm var 

ett ögonvittne till kriget och enligt honom hade han alltid varit ärlig då det var frågan om 

den egna arméns misstag.3 Holm inleder det första kapitlet ”1808” med följande ord:  

 

Ryktet har förkunnat, att vid det samtal, som, i juni månad 1807, ägde 

rum emellan kejsarne Alexander och Napoleon, hade man 

överenskommit, att Finland skulle införlifvas med Ryska riket. 

Tidningarne berättade ock, att fredsslutet i Tilsit fastställt, att 

Ryssland skulle på en annan sida få ersatt, hvad det kunde förlora 

genom en gränse-reglering i Polen. Finnarne, med själ och hjerta 

Sverige och sin konung tillgifne, fruktade således ganska mycket den 

stora Ryska öfwermagten; men de sågo tillika med bestörtning, att 

konung Gustaf Adolf alldeles icke bekymrade sig om deras 

fädernesland, utan förhöll sig liksom han velat lemna det till pris åt 

den först kommande eröfraren.4 

 

De första tecknen på militära rörelser hade upptäckts redan i december 1807 av en engelsk 

resenär. Det svenska sändebudet i S:t Petersburg, Curt von Stedingk, skickade så sent som 

                                                 
1 Runeberg 1927. 
2 Även andra 1800-talsförfattare har skrivit berömda verk om kriget, t.ex. Zacharias Topelius’ Örnen och 
lejonet och Fältskärns berättelser. Se Forsgård 2008, 109. 
3 Holm 1977, 5–12. 
4 Holm 1836, 1. 
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den 28 januari 1808 ett meddelande om de ryska krigsförberedelserna via kurir till den 

svenska sidan. Söndagen den 21 februari 1808 utbröt finska kriget utan krigsförklaring 

då de ryska trupperna gick över gränsen vid Kymmene älv. Information om ryssarnas 

ankomst spreds inom Finlands gränser i en kyla på 20–30 minusgrader.5 Informationen 

nådde Stockholm den 28 februari med den optiska telegrafen som fanns mellan Åland 

och Stockholm. Kuriren som skickats från Åbo till Stockholm anlände den 3 mars. Ännu 

samma dag förklarade den svenska kungen Gustav IV Adolf krig mot Ryssland. Därefter 

kungjorde man officiellt om att det rådde krig i riket.6 

 

Den östra riksdelen, Finland, var geografiskt svårbelägen på andra sidan havet och långt 

borta från huvudstaden Stockholm som var Sveriges administrativa centrum. Det finska 

kriget7 1808–1809 mellan Sverige och Ryssland var en utmaning även ur en 

informationsspridningssynvinkel eftersom den officiella svenska tidningen Inrikes 

Tidningar hade sin redaktion långt borta i Stockholm. Bristen på information ledde till att 

rykten och berättelser spreds bland folket.8 Åbo Tidning var den enda tidningen som gavs 

ut i Finland under finska kriget 1808–1809. Tidningen utkom två gånger i veckan under 

hela krigstiden men dess uppgift var inte att informera om krigshändelserna. 910 I början 

av 1800-talet var den finska pressverksamheten småskalig och den blev inte en lönsam 

näringsgren förrän under 1900-talet. Åbo innehade länge positionen som landets 

”tidningsstad” även efter att Helsingfors hade blivit storfurstendömets huvudstad.11 

 

Den ryska kejsarens avsikt var att förena den svenska delen av Finland med det ryska 

riket på ett ”fredligt” sätt. En av grundpelarna i erövringspolitiken var spridningen av 

propaganda för ett ”självständigt” Finland. Denna propaganda var främst riktad direkt till 

den svensktalande adeln och ämbetsmännen i den östliga riksdelen.12 Utelämningen av 

centrala krigshändelser i Åbo Tidning var även ett strategiskt val. Propaganda och censur 

har redan från de första mediernas uppkomst varit effektiva medel för utövning av makt 

                                                 
5 Hårdstedt 2007, 29–30. 
6 Hårdstedt 2007, 31. 
7 I svensk historia kallas kriget ”finska kriget” (på finska ”Suomen sota”) och på svenska i Finland 
”1808–1809 års krig”. Trots att det var ett krig om och i Finland anföll och ockuperade ryska trupper 
Västerbotten samt hotade huvudstaden Stockholm. Se Villstrand 2009, 272. Jag använder den kortare 
benämningen ”finska kriget”. I Finland kan namnet dock blandas med det senare kriget som ägde rum 
1939–1945. 
8 Tandefelt 2009, 82. 
9 Tommila 1988, 79–80. 
10 Åbo Tidningar 1808–1809. 
11 Kortti 2016, 182. 
12 Persson 1986, 95. 



 
 

 

6 
 

– propaganda främst för att anfalla och censur för att försvara.13 Ryssland insåg Åbo 

Tidnings ställning som den enda tidningen i Finland. Tidningen blev redan i början av 

1808 en spridare av den ryska informationen och propagandan. Det faktum att kejsarens 

kungörelser publicerades i tidningen innan riksdelen var erövrad berättar en hel del om 

den ryska politiska styrningen och inte minst om relationen mellan Ryssland och 

ämbetsmännen i Åbo.  

 

Trots att tidningar har publicerats i Finland enda sedan 1700-talet har de som 

informationskanal inte nått hela det finska folket förrän under första världskriget. 

Samhället före industrialiseringens genombrott på 1860-talet verkar ha stagnerat. 

Tidigare forskning visar att informationsspridningen har varit rik i samhället fastän de 

olika informationskanalerna inte har varit tillgängliga för alla. På 1800-talet spreds 

informationen inte bara på papper, som tidningar och brev, utan den muntliga 

kommunikationen var också betydande, särskilt bland allmogen då läskunnigheten var 

låg och främmande språk utgjorde ett hinder. Trots att alla inte kunde språket eller var 

läskunniga spreds informationen snabbt då man mötte varandra ute på gator och 

marknadsplatser samt reste omkring i landet. Kyrkan hade en viktig roll som samhällets 

informationskanal och gudstjänsterna fyllde ända fram till början av 1900-talet en 

funktion som officiella informationstillfällen.14  

 

Ämnesavgränsning och frågeställning 

Informationsförmedlingen i samhället, dess struktur och innehåll, står i samband med 

samhällsprocesserna. Förhållandet är inte okomplicerat utan vittnar om de maktstrukturer 

och konflikter som uppstår i samhället.15 Åbo Tidning var den enda existerande tidningen 

i Finland under krigsåren 1808–1809. Enligt Päiviö Tommila publicerade tidningen 

endast lite nyheter om kriget under hela våren 1808. I början av juli 1808 började man 

plötsligt publicera krigsnyheter som var skrivna ur en rysk synvinkel. 16 Den förändrade 

politiska situationen efter den ryska invasionen tvingade även tidningens redaktion att 

välja sin sida. Ockupationsmakten utnyttjade den östra riksdelens enda tidning för att 

sprida ryska kungörelser och nyheter från och med april 1808. 

                                                 
13 Kortti 2016, 213. 
14 Tommila 1988, 25–34.  
15 Ekecrantz 1975, 39. 
16 Tommila 1988, 79–81.  
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I denna avhandling undersöks informationsspridningen under finska kriget. Syftet med 

avhandlingen är att analysera Åbo Tidning som en del av det samtida 

informationssystemet. Tidningens innehåll under krigsåren 1808–1809 undersöks i sin 

helhet och en närmare studie utförs för att reda ut tidningens roll före, under och efter den 

ryska invasionen. 

Vältaligheten var en nödvändig konst för överheten som genom tal och skrift försökte 

styra och övertyga folket.17 Retoriken i tidningsnotiserna och kungörelserna som 

publicerades på order av den ryska krigsledningen analyseras och eventuella 

”överhetsröster”18 lyfts fram i texterna.  

Utgående från avhandlingens syfte är forskningsfrågorna följande: 

1. När, hur och i vilken omfattning är rysk information närvarande i Åbo Tidning 

1808 och 1809? 

2. Vilka retoriska strategier använde den ryska krigsledningen för att övertyga folket 

i Finland? Hur utnyttjade de tidningen som informationskanal och 

propagandaspridare? 

 

Källor och metoder 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har jag gått igenom alla nummer av Åbo Tidning 

från åren 1808 och 1809. Jag har transkriberat alla artiklar som publicerades på begäran 

av den ryska krigsledningen. Källmaterialet består av sammanlagt 204 tidningar, 102 

nummer för vardera årgången. Jag har använt mig av både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen redogör jag för vilka 

typer av artiklar som publicerades under krigsåren.19 Varje årgång av Åbo Tidning har en 

innehållsförteckning som redaktionen sammanställt i efterhand i slutet av året. De 

nyhetskategorier som använts av redaktionen använder jag i detta arbete för att kunna 

jämföra åren sinsemellan. Jag kommer att behandla alla artiklar i innehållsförteckningen 

enligt nyhetskategorierna och räkna upp dem för att reda ut hur ofta de olika 

nyhetstyperna publicerades och hur publiceringen förändrades under åren. 

                                                 
17 Reuterwärd 2001, 22. 
18 Reuterswärd 2001, 44. En av Reuterswärds huvudteman är ”kungörelserna som ett uttryck för 
överhetens prestation/legitimering av sig själv”. 
19 Fiske 2007, 180–182. 
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I den kvalitativa innehållsanalysen använder jag mig av kommunikationsmodellen och 

retoriken.20 Lasswells linjära modell för masskommunikation har använts inom 

massmedieforskning. För att kunna förstå alla processer inom masskommunikation måste 

man studera följande steg: vem, säger vad, genom vilken kanal, till vem, och med vilken 

effekt.21 Modellen ser kommunikation som överföring av meddelanden. En förändring i 

vilket som helst element (kodaren, meddelandet, kanalen) förändrar effekten.22 Jag 

tillämpar Lasswells modell i min avhandling för att reda ut vilka meddelanden som 

förekommer (vad) i Åbo Tidning (kanalen) samtidigt som avsändare och mottagare 

beaktas. Det är däremot inte meningen att reda ut effekten av meddelandet i denna 

avhandling. Den retoriska analysen fokuserar däremot på hur en viss text förmedlats och 

vilka effekter talaren eftersträvat.23 

Användningen av ordet masskommunikation är inte oproblematiskt i samband med denna 

avhandling. Reuterswärd problematiserar användningen av termen i sin forskning i 1700-

talets kungörelsesystem i ett icke läs- och skrivkunnigt samhälle. En fungerande 

masskommunikation består av fyra element: den skall vara indirekt (kommunikationen 

skall spridas genom ett medium), enkelriktad (sändaren och mottagaren kan inte ge 

feedback till varandra i sändningsögonblicket), opersonlig eller offentligt (sändaren vet 

inte alltid vem som är mottagaren av meddelandet och det är riktat till en grupp istället 

för en enskild person) och samtidig (skall nå en större mängd människor samtidigt).24 

Utifrån den samtida kommunikationstekniken fungerade kungörelsesystemet som ett 

effektivt massmedium.25 Även Åbo Tidning kan anses ha varit ett samtida massmedium. 

Både kungörelsesystemet och tidningspubliceringen styrdes av överheten, vilket 

påverkade samtidighetskravet. I motsats till kungörelsesystemet hade Åbo Tidning 

betydligt mindre direkta mottagare än de allmänna kungörelserna.26 

                                                 
20 En lista över artiklarna finns i bilaga 2. 
21 Fiske 2007, 48–49. 
22 Fiske 2007, 48–49  
23 Krippendorff 2004, 16. 
24 Reuterswärd 2001, 47–48. 
25 Kommunikationen var organiserad och en fastställd kanal fanns genom vilken prästerskapet läste upp 
kungörelser inför församlingen på begäran av överheten. Gudstjänstbesökarna hade ingen möjlighet att 
genast kommunicera tillbaka, t.ex. kungen eller landshövdingen. Meddelandet var inte heller riktad till en 
enskild person. Det svåraste att uppnå var samtidighetskraven eftersom det fanns skillnader när 
allmänheten fick motta meddelandet och sändaren/statsmakten kunde styra spridandet genom att 
prioritera vissa budskap. Reuterswärd 2001, 75. 
26 Ikonen 1997, 35. 
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Retorik 

I början av 1800-talet levde den antika retoriska traditionen fortfarande i skolorna. 

Eleverna skrev övningsuppgifter på latin, disputerade och höll orationer på samma sätt 

som på 1600-talet. Vossius lilla samling retoriska begrepp och regler, Elementa rhetorica, 

trycktes i nya upplagor från 1652 ända fram till 1836. Vid universiteten27 lästes skrifter 

av Cicero och Quintilianus och verk av andra klassiska retoriker. De bildade kände till 

konsten att tala väl.28 Retoriken, som var ett teoretiskt verktyg, byggde på kända 

retorikers praxis. Den hade klara regler för vilken typ av text eller tal som var effektivt 

och lämpligt i olika situationer. Man samlade anekdoter och citat som användes i lämpliga 

sammanhang – retoriken i salongen, församlingen och dagböcker hade sina egna speciella 

hänvisningar till bland annat litteraturen, historien eller Bibeln.29  

Inventio (lat.) eller uppfinnandet av argument var det första steget att beakta när man 

skulle utarbeta ett övertygande tal. Talaren måste testa vilka argument som passade just 

för det egna talet, dvs. man skulle söka sig till olika platser (loci) i tanken och testa om 

man på det här viset kunde finna något användbart.30 Talaren måste vädja till mottagarens 

förnuft och kritiska omdöme, dvs. ”undervisa” (docere), väcka intresse, välvilja, 

förtroende och sympati hos åhöraren, dvs. ”behaga” (delectare), samt styra och väcka 

publikens känslor, dvs. ”att röra” (movere), för att övertyga en ointresserad, misstänksam 

eller till och med fientligt inställd publik.31 

För att kunna övertyga med de valda argumenten måste man strukturera texten steg för 

steg med en dispositio. Ett tal som följer den klassiska retorikens ideal innehåller en 

exordium (inledning), narratio (berättelse), propositio (tesen), argumentatio 

(argumentation) och till slut en conclusio (avslutning) och recapitulatio 

(sammanfattning). Dispositionens uppgift är att först leda åhörarna in i ämnet genom att 

väcka deras intresse, välvilja och förtroende, och sedan bör talaren presentera sina egna 

                                                 
27 Ett exempel på en samtida svensk retoriker var Esaias Tegnér (född 1782). Under hans studietid var 
den latinska vältaligheten ett självklart ideal. Även estetiken och idealistiska filosofin studerades vid 
universitet under Tegnérs tid. Estetiken fick namnet från en skrift av den tyske filosofen A. G. 
Baumgarten, Aesthetica 1750. Estetiken undersökte det ”sköna” inom konster och försökte fastställa dess 
väsen, lagar och historia. Denna lära hade drag från retoriken: det sköna var ett absolut värde i sig, högt 
över all nytta och vinning. I retoriken var det sköna endast ett medel att övertyga. Den idealistiska 
filosofin utgick från den tyska filosofen Immanuel Kants läror, där det andliga och ”idéerna” betraktades 
som det ända existerande och det upphöjda, evigt sanna, sköna och goda i tillvaron. Johannesson 2005, 
242. Se även Svensson 2003. 
28 Johannesson 2005, 178. 
29 Tandefelt 2008, 27–30. 
30 Johannesson 1998, 14–17. 
31 Johannesson 1998, 18–19. Dessa tre medel kallas på grekiskan: logos, ethos och pathos. 
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tankar och krav samt bevisa att den framförda lösningen är den enda möjliga. I den 

klassiska retoriken fanns det krav på alla dessa delar. Inledningen skulle vara så intressant 

att åhörarna orkade lyssna på talet. Talaren skulle uttrycka respekt för åhörarna och visa 

sin vilja att berätta sanningen på ett sådant sätt och med ett sådant språk som var lämpligt 

för mottagarna. Berättelsen, som gav bakgrund till själva tesen, skulle vara kort och 

koncis och upplevas så sannolik som möjligt. Huvuddelen av talet var argumenten, som 

å ena sidan bekräftade eller bevisade (confirmatio) tesen eller å andra sidan vederlade de 

motargument som redan hade lagts fram eller ännu kunde framföras (confutatio). Den 

sista fasen i talet, dvs. avslutningen, sammanfattade allt som redan sagts. Detta var 

talarens sista ögonblick att övertyga åhörarna med hjälp av sina teser och argument.32 

Den klassiska vältalighetskonsten delades i tre genrer: genus judiciale, genus 

deliberativum och genus demostrativum. Den första var ämnad för domstolstal eller texter 

där syftet var att anklaga eller försvara något som skett i det förflutna. Den andra typen 

handlade däremot om framtiden och syftet med denna genre var att råda åhörarna och ge 

alternativa lösningar för att nå ett gemensamt beslut. Exempel på dessa tal kunde vara de 

kungörelser som lästes av prästerna under finska kriget. Den sista genren användes bland 

annat då målet var att lovprisa en person.33 

 

Propaganda 

Propaganda har sedan långt tillbaka förekommit i medier.34 Människan har använt 

propaganda – både spontant och avsiktligt – så länge som det har funnits krig. De olika 

medlen för spridandet av propaganda har dock förändrats i takt med den tekniska 

utvecklingen. Trots att både krigsföringen och kommunikationskanalerna har förändrats 

under århundradena har syftet med propagandan varit oförändrat.35 Propagandan har 

alltid riktats till det egna folket, neutrala folk och stater, bundsförvanter eller fiender. 

Olika medel för att övertyga har använts för att vinna sympati bland det egna folket och 

                                                 
32 Johannesson 1998, 65–68. 
33 Johannesson 1998, 36–37. 
34 Kortti 2016, 222. 
35 Propaganda har varit en viktig del av medier. Forntida skrifter från Egypten och Kina visar att 
propaganda användes speciellt i religiösa och statliga sammanhang. Även senare var propaganda ett 
viktigt medel under reformationen och boktryckarkonsten medförde nya verktyg för effektivare spridning 
av propaganda. Så småningom började man använda ordet propaganda också i samband av spridning av 
politiska ideologier. Kortti 2016, 222–224. 
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för att stärka stridsviljan. För att försvaga fiendens styrka försökte man bland annat 

skrämma motståndaren samt sprida rykten och falska nyheter.36  

 

I sin teori om politisk propaganda påpekar Harold D. Lasswell att propaganda berör 

ledarna på båda sidorna i en konflikt och samtidigt stöder vissa institutioner och principer. 

Propaganda gällande kontroll av kollektiva attityder genom manipulation av 

betydelsefulla symboler strävar bland annat efter att belasta, värva folk eller knyta 

samman mottagaren med erövraren. För att undvika revolutionära angrepp mot 

regeringen under krigstid kan krigspropaganda användas mot det egna folket. I sådana 

fall är syftet att undvika interna oroligheter och därmed hindra att samtidigt understöda 

fiendens möjliga erövringskampanj.37  

 

Överheten utnyttjade sina kunskaper i vältalighet både i tal och i skrift. Prästerskapet var 

bland de viktigaste agitatorerna som spred kungörelser till församlingarna.38 

Tidningspropaganda har varit betydande bland annat i de stora revolutionerna i 

Storbritannien, Amerika och Frankrike. Napoleon var en av de krigsledare som 

förändrade den tidigare rådande negativa censurpraxisen till en positiv syn på 

användningen av propaganda genom att konstatera till journalisterna ”att han straffar dem 

inte för att de gör fel, utan av att de inte har gjort väl för Frankrike”.39 

 
De ryska makthavarna hade redan före finska kriget utövat propaganda i Finland. Redan 

under Lilla ofreden hade kejsarinnan Elisabeth låtit publicera en manifest (den 18 mars 

1742) till det finska folket, där ”Storfurstedömet Finland” omnämns. Elisabeths 

propaganda hade varit effektiv och en del av folket i Finland ville svära trohet till 

kejsarinnan. Georg Magnus Sprengtporten, en av dem som stödde Anjalaförbundet under 

Gustav III:s krig, hade en betydande roll under finska kriget och tog ställning mot sitt 

fädernesland Sverige. Enligt Sprengtporten hade Katarina II godkänt hans memorial ”sur 

l’equilibre du Nord considéré dans l’indépence de la Finlande” (1786) som fick 

fortsättning i form av en ny skrift under Alexander I:s tid. När kriget började utnämnde 

kejsaren Sprengtporten till överstebefälhavarens rådgivare, dvs. till en 

                                                 
36 Leppo 1939, 18. 
37 Lasswell 1927, 627, 630–631. 
38 Boberg 1967, 4. 
39 Kortti 2016, 225. 
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”propagandaledare” som skulle övertala folket i Finland att ansluta sig till den ryska 

sidan.40 

 

Sprengtporten fick äran att förhandla med kejsaren, krigsministern, sjöfartsministern och 

generalen Friedrich Wilhelm von Buxhoevden, som blev utnämnd till krigets 

överstebefälhavare.41 Enligt Persson hade Sprengtporten under vintern 1807–1808 

överlämnat en skrift (”Reflexioner av en i Finland född rysk krigare”) till kejsaren där 

han förespråkade ett vinterkrig mot Sverige.42 Till denna skrift bifogade han en 

proklamation, som skulle spridas ut till befolkningen i Finland då kriget började. Det var 

samma text, som senare blev känd som det första manifestet till det finska folket utgivet 

av Buxhoevden den 18 februari 1808.43 I december 1808 blev han utnämnd till Finlands 

första generalguvernör.44  

                                                 
40 Leppo 1939, 223, 226, 229–232. 
41 Lappalainen et al. 2008, 35. 
42 Persson 2007 (1986), 96. 
43 Leppo 1939, 230–232.  
44 Lappalainen et al. 2008, 29. 



 
 

 

13 
 

Tidigare forskning 

Finska kriget har varit ett populärt forskningsämne både i Finland och i Sverige, och en 

stor mängd verk som behandlar kriget ur ett nationellt perspektiv har publicerats. Som en 

del av det så kallade Napoleonkriget (1803–1815), som sträckte sig runtom hela Europa, 

har många historiker återigen intresserat sig för finska krigets händelser och politiska 

aktörer. Mika Suonpää granskar i sin artikel ”War Propaganda, Cultural Stereotypes and 

Protestant Altruism: British Press and the Russian-Swedish War of 1808-9”45 vad den 

brittiska nyhetspressen skriver om finländarna, svenskarna och ryssarna under finska 

kriget. Han har jämfört innehållet i pressen med bland annat reseberättelser, 

antropologiska verk och officiella brittiska källor. I undersökningen är den brittiska 

pressen väl representerad genom tidningar från olika geografiska och politiska områden. 

Den brittiska pressen spred nyheter och propaganda, främst om de betydelsefulla 

händelserna i Napoleonkriget, men även om händelserna i Nordeuropa och 

Storbritanniens46 allianspartner Sverige.47 

 

Finska kriget har inte bara lämnat efter sig ett stort källmaterial, utan även varit en rik 

inspirationskälla för många författare och forskare; arkiven är fulla av dagböcker, 

kungörelser, proklamationer och korrespondens, bara för att nämna några exempel. Verk 

ur finsk, svensk och rysk synvinkel har publicerats sedan 1800-talet. En del av dessa verk 

kan ifrågasättas eftersom de kan grunda sig på förhandsuppfattningar som inte är sanna. 

Ett väldigt användbart material för denna avhandling har varit Handlingar rörande 

förvaltningen i Finland 1808, som innehåller en stor del av brevväxlingen mellan den 

ryska krigsledningen och landshövdingarna i Finland.48 Till 200-årsminnesdagen utkom 

flera publikationer som behandlar kriget.49 Till dessa verk hör bland annat Suomen sodan 

historia 1808–180950 och Borgå 1809 – Ceremoni och fest51. 

 

Enligt Arvid Hultin var professorn Wilhelm Lagus (1821–1909)52 den första som forskat 

i Åbo Tidnings historia. Hultin hävdar i sitt verk Åbo Tidningar under Porthan-

                                                 
45 Suonpää 2010.  
46 I avhandligen använder jag Storbritannien. Åbo Tidning använder England. I direkta citeringar från 
tidningen har jag inte ändrat namnet på landet. 
47 Suonpää 2010, 33–35. 
48 Hårdtstedt 2007, 403–405. Se även Paaskoski 2010. 
49 Tandefelt 2009, 7. 
50 Lappalainen et al. 2008. 
51 Tandefelt 2009. 
52 Väisänen 2009, 502–504. 
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Franzénska tiden53 att ”de upplysta och framstående utgivarna och medarbetarna i bladet 

tävlade med varandra i kärlek för en gemensam fosterbygd”.54 Speciellt den äldre 

litteraturen verkar ha en tendens att vara starkt nationalistiskt vinklad.  

 

En ytterligare inblick i Åbo Tidnings innehåll från sekelskiftet ger Emil Nervanders Blad 

af Finlands kulturhistoria55. I kapitlet ”Hvad om kriget 1808 och 1809 förtäljdes af 

samtida inhemsk tidning” granskar Nervander Åbo Tidnings innehåll under finska 

kriget.56 Bland nyare forskning som behandlar tidningen och finska kriget finns Risto 

Ikonens doktorsavhandling Åbo Tidningar 1771–1808 ja kasvattava yhteiskunta. 

Kasvatuksen maailman kustavilaisen kauden turkulaislehdissä57. I avhandlingen har han 

granskat Åbo Tidnings innehåll ur ett uppfostringsperspektiv. Ikonen har avgränsat sin 

avhandling till att gälla endast artiklar som skrivits i Åbo Tidning före Ryssland erövrade 

Finland i juli 1808.  

 

Trots att det finns tidigare forskning kring tidningen saknas en grundligare undersökning 

av informationsspridningen och den ryska krigspropagandan i Åbo Tidning under finska 

kriget 1808–1809. Informationsspridning och krigspropaganda under andra krig har 

undersökts under de senaste tio åren. Anna Maria Forssberg har i sin doktorsavhandling 

Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering 

i Sverige 1655–168058 gjort en bred utredning gällande den svenska tiden. Elina Melgin 

granskar i sin avhandling Propagandaa vai julkisuusdiplomatiaa? Taide ja kulttuuri 

Suomen maakuvan viestinnässä 1937–5259 hur informationsspridningen tog sig uttryck 

under åren kring andra världskriget och vilken Finlandsbild detta gav upphov till. Kati 

Katajisto har i sin doktorsavhandling Isänmaamme keisari. Eliitin kansallisten 

identiteetin murros ja suomalaisen isänmaan rakentuminen autonomian ajan alussa60 

granskar hur elitens nationella identitet utvecklades i den autonoma tidens början. 

 

Päiviö Tommila har skrivit om Åbo Tidnings innehåll under finska kriget i den sjudelade 

serien om den finska pressens historia, Suomen lehdistön historia 1. Sanomalehdistön 

                                                 
53 Hultin 1917. 
54 Hultin 1917, 218. 
55 Nervander 1900. 
56 Nervander 1900, 1–10. 
57 Ikonen 1997. 
58 Forssberg 2005. 
59 Melgin 2014. 
60 Katajisto 2008. 
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vaiheet vuoteen 190561. Ett motsvarande verk har publicerats i Sverige: Den svenska 

pressens historia I. I begynnelsen (tiden före 1830) av redaktörerna Karl Erik Gustafsson 

& Per Rydén62. Päiviö Tommila och Raimo Salokangas har publicerat boken Tidningar 

för alla. Den finländska pressens historia63 som enligt författarna är ett kortare 

översiktsverk om den finska pressens historia. 

 

Henrika Tandefelt har i sin doktorsavhandling Konsten att härska – Gustaf III inför sina 

undersåtar64 undersökt Gustav III:s sätt att härska genom ceremonier, krigsteater och 

nådevedermälen. Kapitlet ”Themis tempel – Vasa hovrätt och dess instiftande” som 

handlar om instiftandet av Vasa Hovrätt och forskningen i den kungliga vältaligheten är 

speciellt betydelsefullt för min avhandling. 

  

                                                 
61 Tommila 1988. 
62 Gustafsson & Rydén 2000. 
63 Tommila & Salokangas 2000. 
64 Tandefelt 2008. 
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2 Informationsspridningen 

Napoleons spelbricka – finska krigets orsaker och parter 

Avtalet i Tilsit den 7 juli 1807 var avgörande för Finland. Napoleon och Alexander I hade 

för avsikt att dela upp de europeiska länderna sinsemellan. Ett av fredens villkor var att 

under fransk ledning tvinga Portugal, Danmark-Norge och Sverige till en 

kontinentalblockad mot Storbritannien. Den svenska kungen Gustav IV Adolf förhåll sig 

motvilligt till att stöda blockaden, vilket slutligen ledde till krig mellan Sverige och 

Ryssland.65 Trots att Ryssland anföll Sverige var Alexander I i själva verket mer 

intresserad av att expandera söderut mot Turkiet. Ryssland hade redan från slutet av 1700-

talet haft som mål att återerövra Konstantinopel från de muslimska turkarna. Napoleon 

lyckades ändå övertala Alexander I att rikta sitt intresse norrut. För Napoleon var det 

viktigt att Ryssland inte skulle bli för starkt och därmed hota franska intressen i 

Medelhavsområdet. Dessa villkor blev ödesdigra för Sverige som redan länge hade 

motsatt sig Frankrikes politik.66 Gustav IV Adolf vidtog även konkreta åtgärder för att 

motarbeta Napoleon, bland annat genom att utfärda importförbud mot franska tidningar 

och böcker. Det var även förbjudet att skriva och trycka texter gällande Napoleon 

Bonaparte.67 

 

85 procent av befolkningen i Finland bestod av torpare, bönder och fiskare. Den ryska 

propagandan för ”Finlands självständighet” var först och främst riktad till den 

svensktalande adeln och ämbetsmännen. Adeln ansågs vara tillräckligt upplyst för att inse 

sina fördelar i kampanjen. Bönderna, som under det senaste kriget blivit påverkade av 

den svenska kungens falska rykten om Ryssland, var besvärligare att övertala.68  

 

Eliten i Finland hade redan i ett tidigt skede insett Sveriges begränsade möjligheter att 

vinna kriget mot Ryssland. Landets högsta skikt hade valt att anpassa sig till den oönskade 

situationen. Bytet av överhet underlättades av en kosmopolitisk ideologi där 

känslokontroll, lugn och harmoni betonades. De goda villkor som erbjöds vägde även 

tungt i vågskålen när lojalitet skulle sväras till den nya överheten.69 Ett gott samarbete 

                                                 
65 Jussila et al. 2000, 15. 
66 Lappalainen et al. 2008, 20–21. 
67 Forsgård 2008, 90. 
68 Persson 2007 (1986), 95, 97. 
69 Villstrand 2009, 265. 
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mellan den ryska överheten och de ledande ämbetsmännen i Finland, bland annat 

Åbobiskopen Jacob Tengström och landshövdingarna, underlättade pacificeringen av 

landet.70 Det faktum att ståndspersonerna fick behålla sina tjänster eller utlovades nya 

karriärmöjligheter hjälpte dem att anpassa sig och överföra sin lojalitet till Alexander I.71 

 

Bytet av överhet var inte lika smidigt för allmogen, som inte hade samma mentala 

beredskap att hantera ockupationen.72 Civilbefolkningen var rädd för livegenskap73 och 

man fortsatte att försvara landet genom det så kallade gerillakriget. Bland 

civilbefolkningen rådde även en viss lojalitet gentemot den svenska kungen. Rysslands 

motvilja att utöva systematisk terror mot civilbefolkningen i Finland visar att de ville 

behålla landet. Över 20 000 svenska och finska soldater dog i kriget. Den främsta 

dödsorsaken var sjukdomar och epidemier samt bristande sjukvård.74  

 

Redan innan Rysslands armé anföll Finland hade överbefälhavare Buxhoevden i sin 

proklamation till Finlands befolkning den 18 februari 1808 bett om ursäkt för att kejsaren 

hade tvingats ockupera landet på grund av att Sverige inte hade gått med i 

kontinentalblockaden mot Storbritannien.75 När de ryska trupperna hade kommit fram till 

Abborfors gränsbro den 21 februari 1808, skickade Buxhoevden en begäran till de finska 

soldaterna om att kapitulera. Enligt proklamationen kom de ryska trupperna inte över 

gränsen i egenskap av fiender, utan de krävde att den svenske kungen skulle uppfylla sina 

förpliktelser. Detta var ryssarnas enda krigsförklaring.76 

Syftet med att skicka proklamationer till Finland redan innan kriget hade brutit ut var att 

påverka sinnesstämningen bland finländarna. Buxhoevden lovade i brevet som han hade 

undertecknat att de skulle behandlas vänligt om de inte gjorde uppror. I proklamationen 

beklagade han att kriget bröt ut och försäkrade att befolkningen skulle beskyddas. Landet 

skulle få behålla sina gamla lagar och bevara sin kultur och den lutherska religionen. För 

att motverka rykten och problem utgavs ett antal andra kungörelser. Prästerna hade en 

central roll i att övertyga och lugna befolkningen. Ryssarna litade på att proklamationerna 

                                                 
70 Jussila et al. 2000, 16. 
71 Luttinen 2010, 437. 
72 Villstrand 2009, 266. 
73 Det finns liknande tankar både på Åland och på Gotland om livegenskap. De ryska trupperna gjorde 
fälttåg till de båda öarna under våren 1808. Bönderna ville inte famna under ryskt välde och gjorde därför 
motstånd. Se Siltberg 2014, 8, 165. 
74 Meinander 2014, 116. 
75 Lappalainen et al. 2008, 73. 
76 Lappalainen et al. 2008, 76. 
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blev mer trovärdiga när de lästes upp av präster från predikstolen.77 Ryssarna planerade 

även en trohetsed som befolkningen skulle svära. Eftersom eden var bunden till 

religionen, med följden att en edsbrytare hotades av gudsdom, var dess mentala inverkan 

stor.78 

 

Då finska kriget bröt ut var Finland även drabbat av missväxtåren 1807–1813. På grund 

av kriget hamnade riksdelen i en förödande demografisk katastrof (detta har kallats för 

”de sju hungriga åren”). Landshövdingen Olov Wibelius omnämner hungersnöden till 

Buxhoevden i ett brev daterat den 22 mars 1808. Trots att det rådde brist på foder begärde 

ryssarna att få proviant och näring för arméns behov.79 Forskning visar att kriserna i 

början av 1800-talet var lokala. Ifall en trakt hotades av dödsfall orsakade av hungersnöd 

skulle orten själv klara av krisen. Under krigstid var det svårt att få nödhjälp på grund av 

att informationen spreds långsamt och var opålitlig. Ryssland beviljade statlig hjälp i form 

av spannmål och lån för spannmålsinköp under krigsåren 1808–1809 och påföljande år. 

Detta var en synlig del av den ryska pacificeringspolitiken. Spannmålslånet skulle betalas 

tillbaka inom tre år med hög ränta men penningbristen försvårade återbetalningen. Till 

den ryska pacificeringspolitiken hörde även ersättning av materiella skador som ryssarna 

orsakat för befolkningen. Skadeståndsprocesserna var långa och de allra fattigaste 

hushållen fick ingen ersättning för skadorna. Hemman som lidit skada under kriget 

betalades ersättning för att de inte skulle ödeläggas.80 

 

Sengustavianska informationskanaler 

Statsmakten i Sverige hade en stor del av informationsförmedlingen i sina händer. 

Förutom posttidningar, länskungörelser och stiftstidningar hade riksdagen från och med 

1750-talet publicerat en egen tidning81 som redovisade riksdagens händelser. Kanslirådet 

Matthias von Hermanssons uppgift var att se till att allmänheten skulle bli informerad och 

dessutom att förhindra spridning av felaktig information. Riksdagstidningen översattes 

även till franska och tyska. Riksdagstidningen trycktes under ett drygt sekel och delades 

                                                 
77 Uotila 2010, 443–444. 
78 Uotila 2010, 445. 
79 Luttinen 2010, 421. 
80 Luttinen 2010, 429–430. 
81 Vid 1755–1756 riksdag beslöt ständerna att utge en riksdagstidning som skulle redovisa händelserna 
under riksdagen. Det första bladet hette Riksdags-Tidningar af Riksdagen som börjades i Stockholm then 
13, Octobris 1755, och slutades then 21. Octobris 1756. Torbacke 2000, 274–275. 
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ut vid varje ständermöte för att informera om riksdagens händelser. Under den 

gustavianska tiden tog monarken även makten över riksdagstidningen och innehållet var 

strängt kontrollerat.82  

Autoritära stater har utövat tidningscensur speciellt under krigstid. Censur kan vara 

antingen preventiv eller repressiv, dvs. censuren kan införas för att påverka det som 

publiceras, genom att inte publicera eller för att i efterhand bestraffa något som 

publicerats. Tidningen kan även själv utöva en passiv censur genom att undvika att 

publicera sådant som kunde censureras. Detta får dock inte förväxlas med den självcensur 

som utövades då lagen om yttrandefriheten gällde.83  

 

Den svenska och utländska pressen 

Efter tryckfrihetsordningen 1766 uppkom många nya tidningar. 1770-talet var en 

produktiv period för den svenska pressen med ett fyrtiotal samtidigt utkommande 

publikationer. Inskränkningarna i tryckfrihetslagstiftningen under Gustav III:s tid 

resulterade i en nedgång redan under det följande decenniet. Efter hans död skedde en 

positiv förändring då antalet publicerade tidningar åter steg till cirka fyrtio. Trots detta 

påverkade Gustav IV Adolfs restriktiva presspolitik i början av 1800-talet återigen den 

svenska pressen ogynnsamt. Förutom politiken fanns det även andra samhälleliga 

utmaningar som påverkade tidningspressen; en begränsad mängd tekniska resurser, 

läskunnighet och köpkraftiga beställare. Trots att tidningspressen redan på 1700-talet var 

en modern kraft i samhället, en informationskanal och åsiktsbildare,84 saknade Sverige 

ännu den samhälleliga nivå som var en förutsättning för en livskraftig pressverksamhet.85 

På 1790-talet började man dock tala om allmänheten och den allmänna opinionen i 

Sverige. För det svenska ståndssamhället var detta ett steg i riktning mot ett mer 

demokratiskt och offentligt tänkande.86  

                                                 
82 Torbacke 2000, 274–275. 
83 Kortti 2016, 213. 
84 Liberala filosofer, bl.a. Immanuel Kant (1724–1804) hävdade att kommunikationen hade en viktig roll i 
skapandet av en ”allmän opinion” som bildas bland medlemmarna i ett medborgarsamhälle. Medborgarna 
i ett sådant samhälle måste kunna identifiera sig med andra människor, inte bara på det som är till eget 
intresse. För att detta kunde förverkligas måste individerna få tillräckligt med kunskap och moral. 
Offentligheten har en central roll i den demokratiska opinionsbildningen. Synen av den allmänna nyttan 
utformas genom den förnuftiga bedömningen. Se Kortti 2016, 81–82. 
85 Oscarsson 2007, 51–52. 
86 Kortti 2016, 79. 
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Stockholmstidningarna Stockholms Post-Tidningar och Inrikes-Tidningar var Sveriges 

officiella statliga publikationer under finska kriget. Tidningarna publicerade bland annat 

statsledningens direktiv, officiella nyheter och en officiell version av den samhälleliga 

utvecklingen tre dagar i veckan.87 I enlighet med ett kungligt privilegium ansvarade 

Stockholms Post-Tidningar för utrikesnyheter och Inrikes-Tidningar för inrikesnyheter. 

Stockholm var den svenska tidningspressens centrum; 166 av de sammanlagt 253 

tidningar som utkom under åren 1771–1810 utgavs i huvudstaden.88 

Den svenska krigsföringen på tysk botten 1805–1807 hade rapporterats i Posttidningar. 

Under finska kriget kunde både Posttidningar och Inrikes-Tidningar publicera 

krigshändelser. En märkbar skillnad mellan dessa tidningar var att Inrikes-Tidningar 

publicerade enskilda brev som förekom vid sidan av militära bulletiner.89 Högkvarteret 

sände befälhavarens rapporter till kanslipresidenten Fredrik von Ehrenheim som 

vidarebefordrade dem till redaktionen. I de flesta fall publicerades texterna i sin helhet i 

tidningen, eller som bihang, utan desto större redigering. Detta ledde till att tidningarnas 

sidantal växte. Redigeringsarbetet med de finska nyheterna var tidskrävande och man 

klagade över att publiceringen av dessa tog för lång tid 1808. Då beslöt kungen att de 

finska bulletinerna inte längre skulle kontrolleras i hans högkvarter på Gripsholm utan 

skickas direkt till Stockholm.90 Kungens hårda kontroll av pressen gjorde att tidningarna 

var avsedda ”huvudsakligen för kungörandet”.  

Nyheterna som publicerades under finska kriget var oftast gamla. Det kunde ta månader 

innan en nyhet trycktes i tidningarna. De båda officiella tidningarna var trots det de bäst 

informerade bland de svenska tidningarna.91 Gustav IV Adolf hade inte en liknande 

retorisk talang som sin far, utan koncentrerade sig närmast på korrekturfel. Men han lät 

även publicera proklamationer av ryssarna i den form som de spreds i Finland. För honom 

var det viktigt att språkfelen då stod kvar, exempelvis den ”kyska” kejsaren istället för 

den ryska kejsaren.92 

Posttidningar och Inrikes-Tidningar hade sammanlagt 7000 prenumeranter år 1808. 

Stockholmsupplagan var 1200 för vardera tidning. Dessutom utdelades gratisexemplar 

                                                 
87 Torbacke 2000, 269. 
88 Ikonen 1997, 15. 
89 Oscarsson 2005, 222. 
90 Oscarsson 2005, 234. 
91 Oscarsson 2005, 237. 
92 Oscarsson 2005, 236. 
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(1810 sammanlagt 109) till olika kanslier och expeditioner, högre ämbetsmän samt till 

Svenska Akademiens tjänstemän och ledamöter.93 

Den första tidningen i Finland, Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, grundades år 1771 

vid Åbo Akademi. Tidningen i Åbo var en av Sveriges nio informationsspridare belägna 

utanför Stockholm vid slutet av 1770-talet. Sveriges och även Finlands äldsta tidning, 

Ordinarie Post-Tijdender94, hade grundats i Sverige redan år 1645. Fastän huvudstäderna 

i många europeiska länder länge verkade som tidningarnas enda utgivningsort omfattade 

spridningsområdet ändå hela landet. Utvecklingen i Finland följde de andra europeiska 

länderna och Finland fick därmed sin egen “landsortstidning” i motsvarande takt som 

bland annat Ålborg (1767) utanför Köpenhamn. Norge, som tillhörde Danmark, fick sin 

första tidning 1763.95  

Åbo, som var huvudstaden för bildning och förvaltning i den östra riksdelen, hade 

tillräckliga förutsättningar för grundandet av tidningar. Förutom Akademin och hovrätten 

låg Finlands enda boktryckeri, Frenckellska tryckeri Ab, i staden.96 Bakom grundandet 

av Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo stod Henrik Gabriel Porthan som var en 

centralgestalt vid Åbo Akademi, universitetsbibliotekarie samt professor i vältalighet. 

Efter att tidningen bytt namn till Åbo Tidningar år 1791 (senare Åbo Tidning) blev 

utgivningen av tidningen mer regelbundet än under de tidigare decennierna då den 

periodvis hade avstannat.97 Innehållsmässigt skiljde sig Åbo Tidning från andra samtida 

svenska tidningar. Den hörde inte till en specifik genre så som lantortstidning, religiös 

eller moralisk publikation eller vetenskapstidning, utan den var en blandning av alla 

dessa.98 

Åbo Tidning var en av de svenska lantortstidningar som grundades då den svenska 

tryckfrihetslagen från 1766 fortfarande var gällande. Efter att Gustav III tagit makten och 

upphävt grundlagen blev tryckfrihetsordningen meningslös, vilket minskade 

redaktionens möjlighet att kontrollera tidningens innehåll. År 1774 förnyade kungen igen 

lagen, vilket medförde hårdare straff för kritik mot kungen och regeringen. Eftersom 

                                                 
93 Oscarsson 2005, 217–218.  
94 Ända fram till 1791 utgavs Posttidningar av postdirektören, som hade en ställning som statssekreterare 
och ledamot av kanslikollegiet, ämbetsverket som ansvarade för utrikesärenden, postväsen, tryckfrihet, 
skolor, akademier, bibliotek osv. Nettoinkomsterna av tidningen räknades till hans lön. Se Oscarsson 
2005, 131.  
95 Tommila & Salokangas 2000, 12. 
96 Ikonen 1997, 7. 
97 Oscarsson 2000, 178. 
98 Ikonen 1997, 16. 
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boktryckarna blev personligen ansvariga för det som de lät publicera började de själv 

censurera sina texter. År 1785 blev tidningspubliceringen boktryckarnas ensamrätt, vilket 

krävde regeringens privilegium. Åbo Tidnings utgivning avstannade på grund av att 

behandlingen av Frenckells ansökan fördröjdes. Tidningen fortsatte åter sin verksamhet 

år 1789.99 

Efter mordet på Gustav III togs tryckfrihetslagen åter i bruk, men bara för en kort tid. Den 

nya kungen Gustav IV Adolf var trångsynt och uppskattade inte den andliga kulturen och 

informationsspridningen. År 1798 återgick man till den stränga presspolitiken med 

privilegier och bestraffningar. Kungen begränsade till och med importen av utländska 

tidningar i början av 1800-talet.100 Censuren påverkade Åbo Tidnings innehåll eftersom 

det var förbjudet att trycka texter som behandlade viktiga politiska frågor. Följden var att 

tidningarna endast kunde skriva om sådant som gällde privata ärenden.101 År 1803 hade 

censuren förbjudit publiceringen av den nya kulturpublikationen Allmän Litteratur-

Tidning, på grund av Jacob Tengströms liberala synpunkter mot den ortodoxa lutherska 

tron.102 

Finlands förening med Ryssland medförde inga förändringar i censurpolitiken, eftersom 

de svenska förordningarna förblev i kraft. Detta var en lättnad för Finland, eftersom de 

ryska censurförordningarna hörde till de strängaste i Europa under 1800-talet. Dessa 

hårda förordningar hade redan från och med år 1796 varit en del av Alexander I:s 

centraliserade förvaltningssystem.103 

Den centrala knutpunkten för information i Europa var Hamburg. Trots att staden var 

ockuperad av Napoleons trupper åren 1806–1814 hindrade deras närvaro inte 

publiceringen av nyheter. Hamburg var en fri stad där de europeiska postrutterna korsade 

varandra. De utländska tidningarna fann sin väg även till Finland, där de utgjorde viktiga 

kanaler för information om krigshändelserna i Europa. Carl Elias Alopæus nämner 1808 

Hamburger Correspondent i sin dagbok som en informationskälla.104 

För att krigspropaganda och information kunde spridas behövdes människomassor som 

var intresserade av politik. Den brittiska pressen var långt utvecklad jämfört med de 

                                                 
99 Ikonen 1997, 32–33. 
100 Ikonen 1997, 33. 
101 Ikonen 1997, 34. 
102 Ikonen 1997, 12. 
103 Munck 2016, 30. 
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övriga europeiska länderna. Redan år 1793 var upplagan av de brittiska tidningarna 

sjutton miljoner exemplar. I den brittiska pressen beskrevs den finska och den svenska 

civilbefolkningen som krigets offer. I tidningarna marknadsfördes insamlingskampanjer 

för att hjälpa offren, detta genom att vädja till den protestantiska altruismen och den 

kristna godheten. Den till sin storlek anspråkslösa finska armén prisades för att vara 

omöjlig att besegras, för sin ärlighet och för att ha en överväldigande kraft. Exempel på 

dessa brittiska tidningar som utkom under kriget var den officiella tidningen London 

Gazette samt bland dagstidningarna de engelska The Times och the Morning Chronicle 

och de skotska The Hull Packet, Aderdeen Journal och Caledonian Mercury.105  

 

Rösten från predikstolen 

Kyrkan fyllde en viktig roll som informationsspridare i varje socken. Kyrkoherdarna 

kunde lätt påverka folket från predikstolen och lugna ner stämningen vid behov. 

Dessutom spelade de en viktig roll som sockenstämmornas ordförande och de ansvarade 

för den allmänna förvaltningen.106 Sockenstämmorna var viktiga forum för 

lokalsamhället under finska kriget.107 Prästerskapet användes för att sprida propaganda i 

form av predikningar. Deras uppgift var att under gudstjänsten läsa upp överhetens 

färdigskrivna propagandaalster och övriga allmänna kungörelser.108 

 

Åbobiskopen Jacob Tengström var en nyckelperson mellan den ryska krigsledningen och 

invånarna i Finland. Den 19 mars 1808 fick biskop Jacob Tengström besök av en rysk 

emissarie, den f.d. polske översten Turski, skickad av Alexander I som ville få objektiv 

information om den verkliga situationen i landet. Kejsaren var övertygad om att 

prästerskapet hade ett stort inflytande bland invånarna109. Det uppstod ett starkt 

förtroende mellan kejsaren och Tengström. För Tengström var det högst sannolikt viktigt 

att den lutherska kyrkan skulle få bevara sin frihet oberoende av den nya politiska 

situationen, och inte minst att den svenska lagstiftningen skulle fortsätta gälla och att 

ständernas privilegier och rättigheter skulle upprätthållas.110 Personligen tillägnade sig 

                                                 
105 Suonpää 2010, 35–37. 
106 Björkstrand 2012, 206. 
107 Luttinen 2010, 433. 
108 Reuterswärd 2001, 33–34. 
109 Björkstrand 2012, 205. 
110 Björkstrand 2012, 206. 
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Tengström en fredsinriktad livsåskådning och han hade blivit övertygad om att Alexander 

I var humanitetens furste.111 

 

Då de ryska trupperna tågade in i Åbo den 22 mars 1808 mötte stadens dignitärer, 

borgmästare, präster och universitetsfolk dem med blandade känslor. Följande dag höll 

Tengström ett tal på franska vid festligheterna som ordnades till äran av kejsarens 

tronbestigning. I talet lovade han underkasta sig de nya makthavarna och önskade att 

landet och dess befolkning skulle behandlas väl. Han betonade att man på akademins 

vägnar hade förtroende för den ryska regeringens rättvisa, högsinthet och tidsanda. Han 

tackade kejsaren för att den lutherska religionen skulle bevaras i landet.112 

Åbo blev centrum för den nya förvaltningen i landet. Förhållandet mellan Tengström och 

överbefälhavaren Buxhoevden blev förtroendefullt. Tengström var även nyckelpersonen 

när det gällde kontakterna till Åbo Akademin och församlingarna runtom i landet. 

Tengström vidarebefordrade kejsarens proklamation av den 18 februari 1808 om att alla 

förbindelser med Sverige måste brytas till biskop Cygnaeus i Borgå. Alla ärenden till det 

kungliga majestätet skulle i fortsättningen skickas till den ryska överbefälhavaren, som 

skulle föra sådana ärenden vidare till kejsaren. De vakanta sysslorna skulle skötas av 

vikarier.113  

Den 9 april 1808 fick prästerna på Åland bud av domkapitlet om att läsa upp 

överbefälhavarens kungörelse för folket tre söndagar i rad. Om dessa vägrade, riskerade 

de att förlora sina tjänster och som egendom. Efter att folkresningar hade uppstått 

uppmanades prästerna den 1 juni 1808 att se till att folket skulle uppfylla sina plikter.114 

Fastän Tengström har beskyllts för att ha handlat enligt de ryska kraven hade han varit 

emot planerna enligt vilka lantdagen skulle ha sammankallats.115 Hans ställning under 

lantdagen i Borgå var dock stark. Förutom att han var landets kyrkliga ledare hade han 

som prokansler bidragit till att alla anställda vid Åbo Akademi avlade trohetseden och 

universitet fick löften om betydande bidrag.116  

                                                 
111 Björkstrand 2012, 213. 
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114 Björkstrand 2012, 209.  
115 Björkstrand 2012, 209. 
116 Björkstrand 2012, 257. 



 
 

 

25 
 

I efterhand har Tengström i sitt brev till Hambraeus den 10 oktober 1809 motiverat sitt 

handlingssätt under kriget. Enligt honom borde Sverige ha förstärkt försvaret i Finland 

genast efter mötet i Tilsit, då den ryska kejsaren hade fått i uppdrag att tvinga den svenska 

kungen att bryta med alliansen. Men enligt Tengström var den envisa kungen oförmögen 

att “bedrifva et sådant storverk, som Finlands befrielse”.117 

 

Den optiska telegrafen mellan Åland och Grisslehamn 

Den franska uppfinnaren Claude Chappe (1763–1805) utvecklade vid slutet av 1700-talet 

ett nytt kommunikationssystem, dvs. den optiska telegrafen (semafor). Med hjälp av 

koder förmedlade man information från station till station som bildade stora nätverk. 

Ursprungligen var den optiska telegrafen inte ämnad för militärt bruk, men Napoleon var 

bland dem som började utnyttja den nya uppfinningen, bland annat för att kontrollera sina 

trupper. Övriga länder som började använda den optiska telegrafen var Sverige, 

Storbritannien, Ryssland, Danmark, Preussen, Spanien och Belgien.118 

Redan på 1700-talet använde man sig av vakteld både på den svenska och finska sidan 

för att signalera längs med kustområden.119 Den första telegrafen i Sverige uppfanns av 

kanslirådet och medlemmen av Svenska Akademin, Abraham Niklas Edelcrantz120 

(1754–1821). Som inspirationskälla hade Edelcrantz haft Chappes den franska telegraf. 

De tre första optiska telegraferna sattes upp hösten 1794; en på slottstaket i Stockholm, 

en på en mellanstation på Traneberget och en på Götiska tornet vid Drottningen. Den 

optiska telegrafen skulle möjliggöra en hastig spridning av underrättelser mellan avlägsna 

orter,121 och särskilt underlätta kommunikationen mellan fastlandet och öarna. År 1796 

fick Åland sin egen optiska telegraf.122 

Det svenska telegrafsystemet spelade en betydande roll under finska kriget. Trots detta 

var telegrafsystemet i dåligt skick då de ryska trupperna överskred den svenska gränsen 

vid Abborfors. Telegrafsystemet var dåligt skött och en del av stationerna i 

Stockholmstrakten (Katarina kyrka, Drottningholm, Karlberg, Kummelnäs, Fredriksborg 

                                                 
117 Björkstrand 2012, 213. 
118 Kortti 2016, 107–108. 
119 Helsingfors stadsdel Kasberget (på finska Roihuvuori) har fått sitt namn av denna verksamhet. Se 
Kortti 2016, 136. 
120 Edelcrantz var född i Finland och verkade även som medlem i Aurora-sällskapet. Se Kortti 2016, 136.  
121 Risberg 1938, 35. 
122 Kortti 2016, 136. 
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och Vaxholm) saknade manskap och var endast sällan i användning. De tre telegraferna 

som låg vid Ålands hav (Grisslehamn, Signilskär och Ekerö) var bemannade, men var 

ännu i slutet av 1807 i dåligt skick. På begäran av överpostdirektören påbörjades 

reparationsarbete strax innan kriget utbröt i februari 1808. Bevis på att stationerna var i 

användning finns antecknade i en dagbok av H. G. Trolle-Wachtmeister, där han den 1 

mars 1808 skriver: ”Om aftonen ankom telegraftidningen att ryssarna framryckt till 

Lovisa”. Axel von Fersen skrev i sin tur att den ryska kuriren som hade meddelat om 

krigsförklaringen hade varit i Ekerö, varifrån han hade fortsatt sin resa norrut.123  

Reparationsarbetet pågick ännu den 28 februari 1808, då överintendentsämbetet bad 

landshövdingarna P. E. Georgii i Stockholm och von Troil124 i Åbo att hålla en auktion 

på utförandet av reparationsarbetet. Trots detta blev de planerade reparationerna av 

stationerna i Ekerö och Signilskär uppskjutna på grund av att telegraferna monterades ned 

den 23 mars 1808 på order av landshövding von Troil.125 Åland blev därmed isolerat från 

det svenska fastlandet och ålänningarna uppmanades av ryssarna att förbereda sig för de 

kommande ryska soldaterna och förse dem med mat.126 

Telegraferna som fanns i Grisslehamn, Signilskär och Ekerö möjliggjorde 

kommunikationen mellan de svenska riksdelarna. Med hjälp av dessa telegrafer 

förmedlades postärenden från Åland till Grisslehamn som låg på den västra kusten. Trots 

att landshövding von Troil hade gett order att montera ner telegraferna på den finska 

kusten, beordrade konungen den 17 maj att telegraferna i Signilskär och Ekerö skulle 

återuppbyggas. Telegraferna lär ha varit i flitig användning redan från och med slutet av 

juli 1808 och fyra nya biträden anställdes för Signilskär och Ekerö den 30 juli 1808.127 

Ryssarna brände upp telegraferna i Signilskär och Ekerö den 16 mars 1809.128 

Under kriget skrev Åbo Tidning ingenting om telegrafer. I Posttidningar meddelades den 

3 mars 1808 följande:  

                                                 
123 Risberg 1938, 80–81. 
124 Landshövdingen Knut von Troil var en nyckelperson mellan Åbo Tidning och det ryska högkvarteret i 
Åbo. Landshövdingsämbetet hörde tillsammans med de högsta militärämbeten till högsta skiktet av 
samhället. Landshövdingen var ensam ansvarig för styrelsen i sitt län. Knut von Troil (f. i Sverige 1760, 
d. i Stockholm 1825) verkade som Åbo (och Björneborg) landshövding 1806–1816. Walta 2005, 10–11, 
418. 
125 Risberg 1938, 81–82. 
126 Persson 2007 (1986), 34. 
127 Risberg 1938, 103–104. 
128 Risberg 1938, 92–95. 
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Genom Telegrapherne å Finska sidan är underrättelse inlupen till 
Grisslehamn den 29 Febr. om aftonen, att Ryska tropparne inryckt i 
Finland wid Abborfors och framträngt till Lovisa. Denna 
underrättelse är den första som Kongl. Majestät erhåller om detta 
oförmodade anfall, ehuru Ryske Ministern ännu wistas i Stockholm, 
och Kongl. Majestäts Ambassadeur, En af Rikets Herrar, Herr 
Friherre von Stedingt ännu dem 14 Febr. war i Petersburg.129 

 

  

                                                 
129 Posttidningar 3.3.1808; Oscarsson 2005, 235. 
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Offentliga rum och övriga informationskanaler 

Offentliga platser var betydelsefulla för informationsspridningen och de uppfyllde även 

funktionen som viktiga politiska arenor. 130 Kaffehus, salonger, krogar, trädgårdar, gator 

och torg är exempel på offentliga rum där information utbyttes bland folket. Information 

om kriget spreds även genom dagboksskrivandet och brevväxlingen.  

Redan i början av 1700-talet hade kaffehusen etablerats i Sverige. Kaffehusen i 

Stockholm var troligen förebilder för de två första kaffehusen som öppnades i Åbo 

ungefär ett halvt sekel senare. I London och Paris hade kaffehuskulturen etablerats redan 

hundra år tidigare, jämfört med Stockholm. 131 Kaffehusen var platser där unga män 

huvudsakligen umgicks, drack kaffe eller te och läste tidningar. Speciellt i Storbritannien 

hade kaffehusen och krogarna innehaft en central ställning gällande spridningen av 

publikationer.132 Kaffehusen var dock inte de enda platserna där information spreds; 

skvaller och rykten spreds bland annat på gator och torg, hos boktryckare och 

lånebibliotek.133  

Det första kaffehuset i Åbo grundades redan år 1743 av sämskmakaren Wilhelm Petter 

Gelhard. Han hade redan 1736 flyttat till Åbo från Stockholm och redan följande år köpt 

en tomt för sitt kaffehus vid Aura ås strandgata. Han var den första som försökte importera 

kaffehuskulturen från Stockholm till Åbo. Redan från början anklagades han av 

magistraten för att studenterna dopplade134 på kaffehuset långt in på natten.135 

Verksamheten blev inte långvarig och redan följande år återgick han till arbetet som 

sämskmakare.136 

Det finns otaliga mängder exempel på hur rykten spelade en avgörande roll under finska 

kriget. Händelserna kring Sveaborg, som var den viktigaste basen i Finlands försvar, är 

en av de mest betydande för Rysslands framgång i kriget. Ryssarna var medvetna om 

befästningens betydelse och försvarskraft. För att kunna erövra befästningen skulle det 

ha behövts en armé på upp till 15 000 man. Den enda möjligheten att lyckas erövra 

Sveaborg var en psykologisk krigsföring. Överbefälhavaren Buxhoevden hade redan från 

                                                 
130 Sennefelt 2008, 185–186.  
131 Kaffehusen eller caffe-huus var en social institution från mitten av 1600-talet till början av 1800-talet. 
Se Savolainen 2017, 172, 184. 
132 Jarlbrink 2010, 45.  
133 Sennefelt 2003, 211. 
134 Ett samtida ord. Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder att spela (hasard) med kort eller tärning. 
135 Savolainen 2017, 174. 
136 Savolainen 2017, 136. 
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krigets början planerat hur han skulle ockupera befästningen. Till hans strategier hörde 

bland annat att pressa befästningens ledning samt att sprida felaktiga rykten om ryssarnas 

framgång. Till ryktesspridningen värvade man även officerfruar som bodde i Helsingfors. 

En av dessa var Helena Charlotta Reuterskiöld. Hon var fru till kapten Carl Wilhelm 

Reuterskiöld som ansvarade för Lilla Svartö. Från och med den 20 mars hade Sveaborg 

brutit sina förbindelser med omvärlden.137  

Kommendanten på Sveaborg Carl Olof Cronstedts andel i kapituleringen har det 

spekulerats i. En av hans rådgivare, Fredrik Adolf Jägerhorn, har anklagats för att aktivt 

ha främjat den nederlagsstämning som rådde på ön. Dessutom har man påstått att han 

hade förbindelser till dem som strävade efter att Finland skulle skilja sig från Sverige. 

Detta är inte alls långsökt eftersom hans bror Johan Anders Jägerhorn hörde till 

Anjalamännen138 under Gustav III:s krig. Cronstedt hade varit den stora hjälten vid det 

segerrika sjöslaget i Svensksund under Gustav III:s krig, men senare blivit utnämnd till 

Sveaborgs kommendant av Gustav IV Adolf, vilket enligt honom var en degradering.139  

Författandet av självbiografier, biografer, brev och dagböcker var ett stort samtida 

intresse. Dagböckerna innehöll oftast anteckningar av olika saker och de var daterade och 

följde en kronologi. Dagboken fördes oftast i första person och skribenten skrev om sina 

upplevelser, känslor och tankar.140 Exempel på olika slags dagböcker som förekom under 

1700-talet är släktbok, resedagbok, bondedagbok och krigsdagbok.141 

Det var alltså inte bara de lärda och representanter för de högre stånden som skrev 

dagböcker. Forskning visar att även bönder skrev dagböcker redan under finska kriget. 

Ett exempel är bonden Johan Blåman i Munsala kyrkby i Österbotten som i sin dagbok 

inte bara skrev om de traditionella uppgifterna om väderlek och åkerarbeten utan även 

om de aktuella händelserna som kungjordes från predikstolen. Blåmans anteckningar 

visar att finska kriget inte kom som en direkt överraskning, utan mönstringen av soldater 

den 13 februari 1808 hade antytt om att ett krig var på kommande. Han förhåller sig 

neutralt till fredsslutet och han nämner endast att fred hade slutits i september mellan den 

ryske kejsaren och den svenska konungen.142 

                                                 
137 Hårdstedt 2007, 84–86. 
138 Anjalaförbundet, som bestod av sammanlagt 113 officerare undertecknade deklarationen den 13 
augusti 1788. Se t.ex. Kuusi 1971, 148–154. 
139 Hårdstedt 2007, 90–91. Se även Odelberg 1958. 
140 Aurelius 2007, 279, 289. 
141 Aurelius 2007, 291. 
142 Villstrand 2009, 242–243. 
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Brevsamlingar har använts flitigt som källor i forskningen. Det finns stora mängder brev 

från finska kriget men det har visat sig att samlingarna inte är fullständiga. Speciellt 

saknas det brev från erövringens början, vilket kan tyda på självcensur på grund av den 

politiskt komplicerade situationen i Finland. Det har visat sig att innehållet i breven 

påverkades av brevskrivarnas samhälleliga ställning – inte minst hurudan relation man 

hade till kejsaren. Breven var viktiga både för skribenten och för mottagaren. De skrevs 

inte endast för att förmedla information, utan skrivandet var också ett viktigt sätt att 

behandla tankar, upplevelser och att få psykologiskt stöd. 143 

Det finns även bevarade brev som officerare i kriget skrivit hem till sina hustrur. Överste 

Adlercreutz skrev till sin hustru från Pälkäne den 9 mars: ”Således alt vårt bemödande 

fåfängt och vårt öde bestämt att gå till Österbotten. – Du kan aldrig föreställa dig alt det 

elände jag sett sedan vi skildes åt, och så mycket ondt den fattiga soldaten (lider) och alt 

det våld man måst begå emot innevånarena – jag har sett blesserade soldater som i brist 

af hästar måst lämnas efter på vägarne för att dö i största elände”.144 

 

  

                                                 
143 Katajisto 2008, 23–24. Katajisto har använt brev av bl.a. C. E. Mannerheim, A. F. Palmfelt och C. J. 
Sternvall. Se även Tikka et al. 2015 för ytterligare information om brevväxling under krigstid. 
144 Danielson 1897, 106. 
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3 Åbo Tidning – innehållsmässiga förändringar 

Åbo Tidning var den enda dagstidningen som existerade i Finland under finska kriget. 

Man informerade dock inte i tidningen om krigshändelserna och de statliga förändringar 

som ägde rum under våren 1808. Endast några upplysningar som publicerades i april tyder 

på att det fanns nya makthavare i landet. När tidningen började publicera nyheter om 

kriget den 9 juli 1808, sägs detta var på order av den ryske överbefälhavaren Friedrich 

von Buxhoevdens.145 

Orsakerna till att man inte skrev om krigshändelserna var många. En orsak kunde vara 

den att statliga nyheter endast rapporterades av Stockholms Post-Tidningar. Nya 

förordningar för publiceringen av statliga nyheter hade utgetts i början av våren 1808. 

Finlands läge kunde även vara en orsak till att Åbo Tidning inte skrev om 

krigshändelserna ur Sveriges perspektiv eftersom Ryssland höll på att erövra landet. Från 

och med juli 1808 blev tidningen den nya makthavarens informationskanal.146 Ryssarna 

hade förstått tidningens viktiga ställning som opinionsbildare. Då publicerades även 

utrikesnyheter som sedan igen försvann efter att Ryssland hade ockuperat landet i slutet 

av år 1808.147 

Freden i Fredrikshamn hösten 1809 blev en vändpunkt i Finlands historia. Fastän Finland 

nu hade en ny makthavare fick landet en inre autonomi med egen regering och 

statsekonomi. Finland styrdes av Rysslands kejsare samtidigt som de tidigare svenska 

grundlagarna fortfarande gällde. I slutet av år 1809 förändrades Åbo Tidning till den nya 

regeringens officiella informationskanal. Tidningen utkom från och med början av 1809 

under namnet Åbo Allmänna Tidning. Tidningen fick ett större format och utkom nu tre 

gånger i veckan. Innehållsmässigt fick tidningen influenser både av den officiella 

tidningen i Stockholm och Åbo Tidnings tidigare linje. Tidningens innehåll blev delad i 

tre olika kategorier: officiella meddelanden och kungörelser, utrikesnyheter och artiklar 

angående Finland. Den nya regeringen lät nu publicera artiklar som stödde uppbyggandet 

av Finland som en autonom del av Ryssland, samt propaganda gällande det nya politiska 

läget.148 

 

                                                 
145 Tommila 1988, 79–80. 
146 Tommila 1988, 80–81. 
147 Tommila & Salokangas 2000, 19–20. 
148 Tommila & Salokangas 2000, 19–20.  
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Medelklassens språkrör 

När Carl Fredrik Mennander, som senare adlades 1772 och fick namnet Fredenheim,149 

(20 år), Pehr Juslén (30 år) och Henrik Gabriel Porthan (30 år) grundade Aurorasällskapet 

år 1770 var de ännu relativt unga. Fredenheim var son till biskopen i Åbo, Juslén var 

anställd som registrator vid stadsarkivet – och dessutom Porthans kusin150 – och Porthan 

verkade som docent vid Åbo Akademi och amanuens vid Akademins bibliotek. 

Förebilden för sällskapet var det hemliga sällskapet Utile Dulci, som var verksamma i 

Stockholm. Till Aurorasällskapets program hörde bland annat att undersöka Finlands 

historia och det finska språket, men även utgivningen av en egen tidning, dvs. Åbo 

Tidning och dess föregångare. Fredenheims fader, biskopen i Åbo, var en av dem som 

stödde tidningsprojektet. Biskopen och församlingens präster skrev artiklar till tidningen. 

I början var tidningen avsedd endast för Aurorasällskapets medlemmar, som skulle hjälpa 

till med skrivandet. Trots detta låg ansvaret för tidningens utgivning hos Porthan och hans 

nära medarbetare.151  

Största delen av skribenterna hörde till den så kallade medelklassen. Dessa ofrälse 

ståndspersoner utgjorde 1,7% av befolkningen i Finland enligt folkräkningen för året 

1749. Det sammanlagda antalet adliga (0,5%) och präster (0,8%) var mindre än 

medelklassen. Till de ofrälse ståndspersonerna hörde senare även universitetsmän, 

brukspatroner och förvaltare. De uppskattade upplysningstänkandet, sedlig livsstil och 

välstånd högt, medan de frälse lade vikt vid släkt och härkomst. Man kunde generellt säga 

att Åbo Tidning och dess föregångare främst var medelklassens språkrör.152 Trots detta 

påpekar Ikonen att innehållet i tidningen inte speglar den gustavianska högutbildade 

elitens tänkesätt, eftersom tidningen var en bisyssla för de fåtal skribenter som skrev till 

tidningen. Den samtida censurpolitiken och bruket av eufemismer påverkade tidningens 

innehåll, eftersom vissa artiklar utelämnades och vissa betydelser i texterna förblev 

okända.153 Det är omöjligt att utreda vilka skribenter som skrev i tidningen under finska 

kriget, eftersom det saknas uppgifter om författarna från och med år 1797.154 

Porthans elev Frans Mikael Franzén, som var docent och professor i historia, inträdde i 

Åbo Tidnings redaktion år 1791 och ansvarade självständigt för tidningen från och med 

                                                 
149 Tandefelt 2008, 56. 
150 Tarkiainen 2008, 361. 
151 Ikonen 1997, 9. 
152 Ikonen 1997, 34–35. 
153 Ikonen 1997, 30. 
154 Ikonen 1997, 31. 
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år 1798. Franzén samlade erfarenhet genom att resa runt i Finland med sin lärare. Han 

gjorde även egna resor runtom i Mellaneuropa och Storbritannien. Franzén strävade efter 

att tidningen skulle bli mera journalistisk. Under hans tid förändrades tidningen i riktning 

mot en nyhets-, förströelse- och annonstidning med historiska berättelser och utländsk 

litteratur. Under sina resor bekantade han sig med Goethes och Schillers produktion och 

var den första som publicerade delar av denna i en tidning i Finland.155 

Franzén var en känd poet då han verkade som redaktör för tidningen.156 På lantdagen i 

Borgå hade Franzén äran att läsa en dikt till kejsaren. Han beskrev finnarna som den 

faderlösa österns barn, som nu hade funnit en fader i kejsaren. Trots att han skrev dikten 

till kejsaren var han inte inbjuden till lantdagens middag. I efterhand utryckte kejsaren 

dock sin tacksamhet till Franzén genom att ge en ring till honom för hans tjänster och för 

“kejsarens intresse för litteraturens odling”. År 1812 flyttade han till Sverige och blev en 

erkänd poet, diktare, medlem av Svenska Akademien och biskop i Härnösand.157  

 

  

                                                 
155 Tommila & Salokangas 2000, 17. 
156 Tommila & Salokangas 2000, 17. 
157 Björkstrand 2012, 258–259, Itkonen-Kaila 2004, 55. 
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Åbo Tidnings layout och innehåll  

I början av 1800-talet påminde tidningar och tidskrifter varandra. Tidningar bestod av 

nyheter och innehöll även artiklar och skönlitterära texter, vilket också var typiskt för 

tidskrifter. Ända fram till mitten av 1800-talet liknade tidningarna böcker på grund av 

deras storlek och eftersom texten var uppdelad i två spalter. Tidningarna publicerades ett 

par, tre gånger i veckan. Eftersom de oftast bestod av fyra sidor var deras innehåll inte så 

omfattande.158 Utrikesnyheter publicerades sällan och för att kunna följa med händelser 

från utlandet måste man ty sig till tidningar från Stockholm eller andra 

informationskällor.159 

År 1791 började man trycka Åbo Tidning på fyra sidor i kvartformat. Tidningen trycktes 

i frakturstil (bild 1) vid Frenckellska tryckeriet i Åbo, som var Finlands enda boktryckeri 

vid den tiden. Exakta uppgifter om Åbo Tidnings upplaga finns inte tillgängliga, men de 

första pålitliga uppgifterna från 1812 berättar om 374 beställda årgångar samt ungefär 

200 läsare i Åbo. En upplaga på några hundra tidningar var normalt under denna tid.160  

 

Bild 1. Exempel på Åbo Tidnings layout, bihang, årgångens förstasida och 

innehållsförteckning. 

  

                                                 
158 Tommila 1988, 25. 
159 Oscarsson 2000, 179. 
160 Ikonen 1997, 17. 
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Åbo Tidnings upplaga var av samma storleksklass som Stockholmstidningarna om man 

jämför upplagans storlek med de båda tidningsstädernas invånarantal. I slutet av 1700-

talet var befolkningsmängden i Åbo ungefär 10 000 och i Stockholm ungefär 60–70 000 

invånare.161 Stockholmsupplagans storlek för Inrikes-Tidningar och Stockholms Post-

Tidningar var 1200 exemplar för vardera tidningar. 162 

Åbo Tidning utkom oavbrutet under hela finska kriget. Tidningen utgavs regelbundet två 

gånger i veckan på onsdagar och lördagar. Endast några undantag skedde i utgivningen 

ifall den normala publiceringsdagen var en helg. Under åren 1808 och 1809 utgavs 

sammanlagt 208 tidningar, 104 nummer för båda åren. I slutet av året skrev redaktionen 

en innehållsförteckning163 till tidningen där de olika nyheterna hade kategoriserats under 

olika teman.  

Trots att tidningen anses vara den första tidningen som publicerades i Finland liknade den 

samtida tidskrifter. Många av tidningens artiklar var oftast tidlösa och man kunde hänvisa 

till alster som hade publicerats för många år sedan. Fram till år 1789 hade tidningarna 

haft en löpande numrering, vilket tillsammans med försättsbladet och 

innehållsförteckningen antyder att årgångarna skulle sparas. Ända fram till juli 1808 hade 

tidningen innehållit endast en liten mängd nyheter.164 Under finska kriget skedde 

förändringar i tidningens innehåll då dess utgivning började styras av den ryska 

krigsledningen.  

 

Artikelkategorier 

Figur 1. visar de olika artikelkategorierna i Åbo Tidning under åren 1808 och 1809. I 

analysen används samma uppdelning av artiklar i olika kategorier som redaktionen 

använde sig av. Tidningens innehåll har enligt dessa uppgifter inte genomgått några större 

förändringar under de ifrågavarande åren. Enligt figuren är Historiska och geografiska 

märkvärdigheter och Nyheter och andra underrättelser för dagen de största 

artikelkategorierna under de båda åren. Den kumulativa utvecklingen (bilaga 1) visar att 

nyheter publicerades regelbundet utan avbrott under de båda åren. Figuren visar att 

                                                 
161 Savolainen 2017, 48, 139. 
162 Oscarsson 2005, 217–218. 
163 Innehållsförteckningen finns även i det digitala arkivet sparad på datumen 1.1.1808 och 1.1.1809. 
164 Ikonen 1997, 27. 
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speciellt publiceringen av texter som faller in under kategorierna Historiska och 

geografiska märkvärdigheter och Moraliska stycken har avstannat efter maj 1808.  

År 1808 förekom eller användes kategorierna Poesi, Finlands litteratur, Statistik och 

ekonomi, Historiska och geografiska märkvärdigheter, Märkvärdigheter i naturen, 

Märkvärdiga människor, Moraliska stycken, Varjehanda och Nyheter och andra 

underrättelser för dagen. Kategorin Nyheter och andra underrättelser för dagen bestod 

år 1808 bland annat av stiftsnyheter från Åbo och Borgå, nyheter från den Kejserliga 

Hovrätten, akademiska nyheter, statsnyheter och ryska rapporter och kungörelser.  

 

Figur 1. Artikelkategorier i Åbo Tidning under åren 1808–1809. (Åbo Tidningar 1808–
1809) 

 

Från och med Åbo Tidning nummer 55 den 9 juli 1808 börjar man publicera stats- och 

utrikesnyheter:  

Under sådan rubrik [Stats-Nyheter] öppnas härmadelst en för blad 

hittils främmande artikel. Det sker i följe af Hans Excellences 

Generalen m.m. Herr Grefwe Buxhoevdens under 24 Junii/6 Julii 

meddelade skrifteliga förordnande och auctorisation... 
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Orsaken till detta var att det rådde brist på utländska tidningar i Finland. Syftet med dessa 

nyheter var att informera om händelser och förändringar, som enligt tidningen 

intresserade både den ”wettgirige betraktaren” och ”Närings- och Handelsståndets lofliga 

speculationer menlig och hinderlig”. De texter som var sända av den ryska 

överbefälhavaren hade oftast två datum165 på grund av att Ryssland använde den julianska 

kalendern i stället för den gregorianska kalendern, som var i användning i det svenska 

riket. Redan följande år 1809 upphörde statsnyheterna. Redaktionen har noterat detta i 

innehållsförteckningen: ”Denna artikel upphörde, liksom den begyntes, utan Utgifwarens 

eller Redacteurernes åtgärd.” Dessa ord indikerar att en utomstående hade tagit initiativ 

till publiceringen av statsnyheterna. Buxhoevdens och von Troils brevväxling visar att 

överbefälhavaren bad von Troil att koordinera tidningsredaktionens publicering av den 

ryska krigsledningens texter: ”Till allmän nytta önskar jag at T. behagade uti Åbo 

Tidningarne låta närlagde för smittosamme boskaps sjukdomar upfundne accept 

införa.”166  

I innehållsförteckningen för år 1808 finns de ryska rapporterna listade under kategorin 

Nyheter och andra underrättelser för dagen. Enligt redaktionens lista publicerades 

sammanlagt 14 ryska rapporter under år 1808. En genomgång av tidningarna påvisar att 

antalet texter som publicerades på begäran av den ryska krigsledningen var större. De 47 

ryska artiklar som analyseras för denna avhandling finns listade i bilaga 2. De ryska 

rapporterna innehåller allt från praktiska saker om postgången, rysk valuta och lediga 

tjänster till krigsrapporter. Redaktionen har inte gjort en skild lista över alla kungörelser 

utan nöjt sig med att skriva ”Dessutom förekomma ännu en mängd andra kungörelser af 

hwarjehanda slag”. 

År 1809 listades statsnyheter, olika slags underrättelser, officiella kungörelser från 

regeringen samt nyheter från hovrätten, Akademin och Åbo stift under kategorin Nyheter. 

Kategorin Statistik och ekonomi hade blivit Ekonomi och medicin. Kungörelser var en ny 

kategori som uppkom under år 1809. Till kungörelser hörde texter som handlade om 

exempelvis fattigkassan i Åbo, monumentet till Porthans ära, en förteckning på gåvor till 

Helsingfors på grund av branden samt Tingsterminer. 

                                                 
165 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808) 
166 Brev N:121 Till landshövdingen von Troil, 5/17 april 1808, Suomenmaan hallinnollista kirjevaihtoa 
vuodelta 1808 … 1:nen osa 1893, 69. 
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Tidningen skrev ingenting om de ryska truppernas närvaro i Finland under februari och 

mars 1808. Detta vittnar om att tidningens censurpolitik hade förändrats på grund av den 

ryska ockupationsmaktens närvaro. De första kungörelserna som publicerades på begäran 

av den ryska överbefälhavaren var undertecknade av landshövdingen i Åbo, Knut von 

Troil, men som redan tidigare konstaterats hade överbefälhavaren skickat en begäran om 

att publicera texter i tidningen. Nervander skriver att det ryska högkvarterets läge nära 

tidningens redaktion hade en betydelse för publiceringen av de ryska rapporterna: 

Den lilla, två gånger i veckan, med halft arki i 4:o utkommande bladet 

var visserligen icke någon politisk tidning; men en så märkelig 

händelse som de under sagde år pågående kriget inom eget land skulle 

dock förmått tillrycka sig redaktionens uppmärksamhet, om ej bladet 

utgifvits vid sidan af det ryska högkvarteret i Åbo. Det är kuriöst nog 

att följa med hvad detta blad hade att andraga om kriget och ännu mer 

hvad det alls icke meddelade. Bladet levde i djupaste fred. Skrev 

ingenting om att ryssarna kom över Kymmene älf den 21 febuari 

1808.167 

Många centrala händelser i kriget förblev oomnämnda i tidningen. I bilaga 4 finns en 

sammanfattning av krigets händelser. Tidningen skrev ingenting om krigshändelserna 

som ägde rum mellan februari och juni 1808. Kapitulationerna av Svartholm och 

Sveaborg behandlades inte heller. Den 22 juni 1808 kungörs däremot Åbo rådhus lediga 

tjänster i Tavastehus och på Svartholms och Sveaborgs fästningar: 

Igenom aflåten skrifwelse till Högwälborne Herr Landshövdingen och 

Riddaren von Troil, har hans Excellence en Chef Commenderande 

Generalen m.m. Högwälborne Grefwe Buxhoevden tillkännogifwit, att 

för Kejserlig räkning, uti Tawastehus igenom flere och stora 

byggnader, jämte andre arbeten, en myckenhet arbetare kunna 

sysselsättas; hwarföre och som de ifrån Swartholms och Sweaborgs 

fästningar, enligt capitulation hemförlofwade soldater, i allmänhet 

sakna göromål och nödigt underhåll; alltså och till följe af Herr 

Landshöfdingen och Riddaren von Troils befattning, uti skrifwelse af 

den 16 i denne månad, warda alla dessa soldater, som ej äga 

                                                 
167 Nervander 1900, 1. 
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torpställen och följakteligen icke bestämda hemwister, eller hwilka ej 

såsom drengar äro i tjenst antagne, därigenom antydde, att sig till 

Tawastehus ofördröjeligen uti detta ändamål begifwa, då de uti små 

partier ditkomne...168 

Den ryska rapporteringen av krigshändelser börjar från och men juni 1808. I dessa nyheter 

håller sig skribenterna anonyma, men eftersom svenskarna kallas för fiender är det 

uppenbart att texterna har skrivits av den ryska krigsledningen.169 Under juni månad 

publiceras sammanlagt nio underrättelser som berättar om olika krigshändelser som tog 

plats bland annat i Åbo skärgård, Vasa, Kuopio, Lintulax och Rölax. I augusti 

rapporterades om sjöslaget vid Sandö. Vid slutet av året i oktober underrättade tidningen 

om den kejserliga arméns framsteg i norra Finland. I december fortsatte man att 

rapportera om följderna av de militära operationerna i norra Finland.170 

Under år 1809 förekommer inga nyheter eller underrättelser om kriget mellan Ryssland 

och Sverige, trots att kriget fortsatte på svensk mark. Utelämningen av krigsrapporter 

kunde vara en medveten strategi för att lugna folket och övertyga om att Finland var under 

kontroll av den nya makthavaren. I samband med en kungörelse över att 300 timmermän 

sökes till skeppsbyggeriet i Åbo omnämns den nya överbefälhavaren Bogdan von 

Knorring för första gången.171 Alexander I hade avskedat Buxhoevden på grund av hans 

passiva krigsföring. Den ryska kejsarens önskan hade varit att avsluta kriget så snabbt 

som möjligt och den nya generalen von Knorrings uppgift blev att föra krigsföringen till 

den svenska sidan.172  

I början av 1809 är förberedelserna för Borgå lantdag igång. I Åbo Tidning av den 15 

februari 1808 kallas stadens borgerskap till Åbo stadshus för att delta i valet av stadens 

fullmäktige: 

Till den 21 i denne månad kl. 9 f. m. uppkallas å Rådhuset samtelige 

denne Stads Walrättägande Borgerskap, för att biwista det, enligt 

Högwederbördig befallning, skeende wal af Fullmägtige för Staden, 

                                                 
168 Åbo Tidning 22.6.1808 (Nr 50/1808). 
169 Ikonen 1997, 14. 
170 En lista över dessa nyheter finns i bilaga 2. 
171 Åbo Tidning 28.1.1809 (Nr 8/1809). 
172 Lappalainen et al. 2008, 270. 
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wid den af Hans Kejserlige Majestät påbudne allmänna Landtdag i 

Borgå Stad den 10 (20) instundande Martii.173 

I Åbo Tidning den 1 mars 1809 ber man de som deltar i lantdagen att anmäla sig till baron 

Magnus Otto Stackelberg, som ”såsom tillförordnad Ståthållare, har sig uppdragit, att 

förse en hwar med husrum och qwarter efter omständigheterne…”. Om själva lantdagen 

skrev tidningen inte. Den 29 juli 1809 rapporterar tidningen om de nådevedermälen och 

titlar som kejsaren har delat ut vid slutet av lantdagen.174 Freden som slöts i Fredrikshamn 

den 17 september 1809 har inte heller uppmärksammats på tidningens sidor. Endast en 

kort notis från Borgå tyder på att freden har slutits:  

Till firande af den i Fredricshamn den 5 (17) sisdtledne September 

lyckligen slutna Freden, hölls i Gymnasii öfre Lärosal den 5 (17) 

November ett offentligt tal af Gymnasii nuwarande Rector, Matheseos 

Lectoren Magister Magnus Alopæus.175 

I kapitel 4 och 5 behandlas underrättelser och kungörelser som publicerades på begäran 

av den ryska överheten. Innehållet och retoriken i artiklarna som gäller rapporteringen av 

krigets utveckling, postgången, kontroll över sjöfarten, inlämning av vapen, 

krigsrapportering och friplatser för de finska flickorna vid fruntimmersskolan i Smolna 

har analyserats.  

 

Början på en ny era – Åbo Allmänna Tidning 

Samtidigt som Finland blev en del av Ryssland blev Åbo Tidning det nya storfurstedömets 

officiella tidning. Den nya politiska situationen i landet ställde nya krav på tidningen och 

den kejserliga regeringskonseljens ekonomiavdelning (Oeconomie Departement) 

godkände den 25 november och 4 december 1809 tidningens förnyelseprojekt. 

Tidningens redaktion, som bestod av J. F. Wallenius, F. M. Franzén och F. W. Radloff, 

beviljades ett tre års privilegium för att utge den förnyade Åbo Allmänna Tidning. Från 

och med år 1810 utkom tidningen tre gånger i veckan – varje tisdag, torsdag och fredag 

–  med ett mera omfattande material.176 

                                                 
173 Åbo Tidning 15.2.1809 (Nr 13/1809). 
174 Åbo Tidning 29.7.1809 (Nr 60). 
175 Åbo Tidning 29.11.1809 (Nr 95). 
176 Ikonen 1997, 14–15. 
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I det första numret av Åbo Allmänna Tidning (1/1810, 2.1.1810) skriver redaktionen ett 

brev till läsarna. Det har förflutit ungefär 40 år sedan Åbo, eller rättare sagt Finland, fick 

sin egna tidning. Redaktionen påpekar att tidningen hade haft en utmanande början på 

grund av ett svagt understöd och avbrott som varken hade orsakats av läsarna eller 

redaktionen. Här syftar skribenterna troligen på den hårda censurpolitik som drevs av den 

svenska kungen. Redaktionen skriver att redan före slutet av den svenska tiden hade 

efterfrågan på en egen tidning i den östra riksdelen varit stort.177 

Finlands nya politiska ställning satte krav på tidningens innehåll. Tidningen hade länge 

saknat utrikesnyheter på grund av att dessa publicerades i Stockholm. Eftersom det var 

brist på utrymme i tidningen måste redaktionen välja mellan de artiklar som skulle 

publiceras. Den nya Åbo Allmänna Tidningen skulle i fortsättningen verka som landets 

officiella tidning: 

Wid sådan beskaffenhet, och med afseende på det stora behofwet 

äfwen af en jemnt fortgående politisk Tidning, yrkade redan ej mindre 

de då warade Redacteurernes öfwertygelse, än de almänna rösten, 

nödwändigheten af den förra planen antingen förändring eller 

utwidgande, då jemwäl Kejserl. Regerings Conseilens Oeconomie 

Departement täcktes, under 25 November och 4 December sistledne, 

åt detta håll sträcka sina waktsamma uppmärksamhet.178 

 

Redaktionen fastställde att den gamla välbeprövade planen för tidningen skulle 

genomföras så långt som det var möjligt. Tidningen skulle också i fortsättningen skriva 

om bland annat Finlands historia, geografi, språk, seder, litteratur och minnesteckningar 

över människors liv och förtjänster. Utländska nyheter skulle utges om publiceringen av 

dessa var betydelsefull och av intresse för en större publik. Den nya politiska situationen 

i Finland krävde även att Finlands invånare fick information om den nya regenten. Det 

berättas att prenumerationspriset på tidningen är sex rubel i ”Kejserl. Ryska Banco 

Assignationer, som erläggas till Kejserl. Academie Boktryckaren Magister J. C. 

Frenckell”. Även privata kungörelser kunde publiceras för ett pris på 8 kopek per rad.179 

Åbo Allmänna Tidning blev från och med detta nummer storfurstedömet Finlands 

                                                 
177 Åbo Allmänna Tidning 2.1.1810 (Nr 1/1810). 
178 Åbo Allmänna Tidning 2.1.1810 (Nr 1/1810). 
179 Åbo Allmänna Tidning 2.1.1810 (Nr 1/1810). 
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officiella tidning. Fadern till den officiella tidningen sägs ha varit Carl Erik Mannerheim, 

som ansvarade för bland annat inrikesärenden vid den nyligen inrättade 

regeringskonseljen.180 Den officiella tidningen i Finland publicerades i Åbo enda fram 

till slutet av 1819. Den nya officiella tidningen, Finlands Allmänna Tidning, grundades 

till huvudstaden Helsingfors år 1820 och Åbotidningen utgavs i fortsättningen med 

namnet Åbo Tidningar.181 

  

                                                 
180 Munck 2016, 33. 
181 Munck 2016, 34. 
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4 Rapportering av krigets utveckling 

Redan Gustav III hade under kriget mellan Sverige och Ryssland (1788–1790) förstått att 

segrar var den bästa sortens krigspropaganda. Tidigare forskning i svensk presshistorien 

visar att det inte fanns någon organiserad militär presstjänst under början av Gustav III:s 

ryska krig. Det kunde dröja många dagar innan viktiga händelser återgavs i tidningarna. 

För Stockholms Posten tog det ungefär en månad att rapportera om kriget och då skedde 

endast i en annons. De svenska tidningarna spred mera nyheter om händelserna utomlands 

istället för kriget mot Ryssland. Det var lättare att följa händelserna som skedde i Finland 

genom Hamburger-Correspondenten än genom de inhemska tidningarna. Att pressen inte 

skrev om Gustav III:s motgångar i Finland på hösten 1788 tyder på att rapportering om 

förluster och svårigheter avsiktligt utelämnades från tidningen.182 Från och med juli 1789 

blev nyhetsförmedlingen aktivare och kungen började flitigt sända rapporter om 

krigsoperationerna till hemlandet för publicering. Han tog även själv hand om 

övervakningen av publiceringen.183  

Rapporteringen av finska krigets krigsnyheter i Åbo Tidning har många likheter med 

rapporteringen av Gustav III:s ryska krig. Den första ryska krigsrapporten publicerades 

inte i tidningen förrän den 2 juli 1808 trots att de första ryska nyheterna och kungörelserna 

hade publicerats redan den 13 april 1808. Det som var typiskt med de ryska 

krigsnyheterna var att de oftast berättade om ryska segrar mot fienden, dvs. svenskarna. 

De egna förlusterna förminskades ofta medan de egna segrarna och antalet avlidna 

motståndare tvärtom överdrevs. Nyheterna som publicerades i tidningen var oftast 

skrivna på begäran av överbefälhavaren Buxhoevden, men de skribenter som producerade 

krigsnyheterna i juni och augusti har av någon orsak hållit sig anonyma. I den följande 

analysen skall kungörelserna i Åbo Tidning jämföras med vad som verkligen hände under 

finska kriget 1808–1809.184 

Även de tyska tidningarna var viktiga informationskällor under finska kriget. Postrutterna 

korsades i Hamburg och därifrån spreds nyheter från Europa ända upp till Norden. 

Tidningarna som man läste var dock inte de färskaste, vilket Carl Elias Alopæus påpekar 

                                                 
182 Boberg 1967, 85–90. 
183 Boberg 1967, 93–94.  
184 Har använt bl. a. Lappalainen et al. 2008. 
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i sina dagboksanteckningar. De tyska tidningarna förhöll sig även själva kritiskt till de 

information som de publicerade om kriget: ”fordrar detta rykte bekräftelse”.185 

 

Krigsoperationerna under sommaren 1808 

Landstigningen vid Vasa på midsommaren 

Lördagen den 2 juli 1808 publicerade Åbo Tidning om en rapport av ryska 

generallöjtnanten Rajevskij. De svenska trupperna som bestod av 3000 man hade enligt 

den ryska rapporten misslyckats fullständigt med landstigningen på midsommaren 1808 

vid Vasa stad och flera hundra hade dött. Den svenska generaladjutanten Bergstråhle, 

överstelöjtnant Knorring, tiotals övriga officerare samt femhundra soldater hade tagits till 

fånga.186 

Den svenska kungen hade redan den 25 maj gett order för landstigningen i Vasa. Kungen 

hade stora förväntningar för operationen som även innefattade en organiserad 

bonderesning. Omständigheterna hade förändrats på ett betydande sätt under en månad 

och landstigningen var försenad. Kungens order grundade sig på det antagande att 

Rajevskijs huvudstyrkor redan hade förflyttat sig från Gamla Karleby. Enligt Lappalainen 

et al. bestod Bergstråhles landstigningstrupper av 1090 man och fyra kanoner. Den ryska 

Demisovs armé bestod av 1600 soldater. Bergstråhles trupper hade inga möjligheter att 

klara av striden och han blev även själv tillfångatagen, så som tidningen rapporterar. Det 

ser däremot ut som att den svenska arméns storlek har överdrivits. Majoren Ulhjelm tog 

ledningen efter Bergstråhle, men måste dra sig tillbaka till fartygen, vilket framgick i 

tidningen. 187 

I den nästföljande tidningen den 9 juli återkom man till slaget som ägde rum i Vasa den 

25 juni. Tidningen berättar att stridsplatsen var en sorglig syn och staden hade blivit ”ett 

offer för dessa farliga menniskor, hwilkas nöje det är att störa det allmänna lugnet”. 

Svenskarna anklagas även för att ha övertalat de ”lika lättrogne som obetänksamme 

medborgare till företag, rakt stridande mot deras plikt och fördelar” och ”ådraga dem de 

största olyckor”. Stadens invånare hade enligt rapporten skjutit på ”de tappre och 

segrande Ryssarne” och låtit fienden komma in i sina hus. De ryska trupperna som redan 

                                                 
185 Tandefelt 2009, 84; Carl Elias Alopæus dagbok 1890, 119. 
186 Åbo Tidning 2.7.1808 (Nr 53/1808). 
187 Lappalainen et al. 2008, 148–151. 
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marscherade in i staden hade enligt rapporten kommit i ”god ordning” och med ”oafbruten 

aktning” för fredlige medborgare”. Enligt tidningen var de ryska trupperna tvungna att 

förändra sitt uppförande och att i enlighet med ”krigslagarne” bestraffa medborgarnas 

grymma ”trolöshet” och ”otacksamhet”.188  

Tacksamhet var en dygd och människan skulle vara tacksam för goda skördar och fred i 

landet. Likväl skulle man vara tacksam för de straff som Gud hade gett i form av krig och 

sjukdomar. Straffen var varningar och välförtjänta tillrättavisningar för de synder som 

skett i samhället. Beskyddandet av folket utövades genom retorik som betonade 

gudsfruktan, att undvika ett syndigt liv, solidaritet samt laglydnad. Om befolkningen 

uppfyllde kraven för ett gott liv kunde de förvänta sig god hälsa och ett fredfullt och gott 

samhälle.189 Frihet ansågs vara någonting eftersträvansvärt. Med ordet frihet avsågs 

exempelvis samvetsfriheten i den evangeliska tron, friheten från en främmande 

makthavare, frihet från livegenskap och personligt tvång.190 Överheten skulle råda 

undersåtarna hur de skulle bete sig i den syndiga världen för att inte bli straffade av Gud. 

Folket skulle vara trogna och lojala mot sin kung.191 

I rapporten konstateras att man inte kan anklaga någon annan än sina egna invånare för 

de ”enskilte” och ”kan hända oskyldige” medborgarnas lidanden. Dessa händelser skall 

tjäna som en ”lärdom i en framtid, och öppna deras ögon för deras werkliga fördel, 

alldeles oförenlig med förstörarnes af det allmänna lugnet”. Man fortsätter med att påpeka 

hur litet fienden som har landstigit har tänkt på den ”enskiltes säkerhet”.192 

De ryska truppernas överlägsenhet betonas genom att påstå att ”när man har att göra med 

Ryske soldaten” är resultatet ett ”fullkomligt nederlag”.193 Den ryska krigsledningen 

skrev inte om den egna arméns svagheter utan tvärtom betonade den ryske soldatens 

tapperhet och förnuft. Redan under Gustav III:s krig låg det i överhetens intresse att dölja 

nederlag och förluster. Att betona den egna arméns svagheter kunde rubba befolkningens 

tilltro till överheten och den politik man förde. Endast i samband med ”ärorika” segrar 

kungjordes nederlagen.194 Den ryska ockupationsmakten ville inte visa sina svagheter för 

befolkningen i Finland.  

                                                 
188 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808). 
189 Reuterswärd 2001, 178. 
190 Reuterswärd 2001, 175. 
191 Reuterswärd 2001, 173. 
192 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808). 
193 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808). 
194 Reuterswärd 2001, 262. 
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I ett tidigare nummer av tidningen den 2 juli skrev man om ett tiotal tillfångatagna svenska 

officerare, 500 tillfångatagna svenska soldater, samt flera hundra döda. I den nya 

skrivelsen i tidningen den 9 juli har förlusterna specificerats noggrannare: endast 500 av 

de 3000 svenska soldaterna lyckades rädda sig till båtarna. Enligt rapporten var ”frukten” 

av den ryske segern den tillfångatagna befälhavaren av den svenska landstidningstruppen 

Bergenstråhle, 15 officerare, 300 soldater samt en erövrad kanon. På den ryska sidan, som 

bestod av en styrka på 1500 man, omkom eller skadades ungefär 100 man.195 Enligt 

Lappalainen et al. låg det sammanlagt 200 döda och sårade soldater på Vasa gator efter 

slaget.196 

Användningen av begrepp så som ”frihet” och ”lag” var inte okänd för de upplysta 

härskarna och deras undersåtar, och användes till exempel av Gustav III. Genom dessa 

begrepp gav han legitimitet till sin härskarroll. Gustav III hade även vänt om 

motståndarnas argument mot dem själva. Exempel på detta var begreppet ”sann frihet”, 

som var okänt för frihetstidens ”aristokratiska despotism”. Gustav III och hans äldre kusin 

Katarina II hade många likheter med varandra. De ansåg sig båda ha blivit kallade av Gud 

för att frälsa det riket som de härskade över. Båda härskarna använde svartmålning: 

Gustav III beskrev frihetstiden som en epok av laglöshet och godtycke och Katarina II 

däremot svartmålade Peter III:s styre som ett tyranniskt välde. ”Lag” och ”ordning” 

användes även av Katarina II som ville trygga folkets säkerhet.197 

 

Skärgårdsstriden vid Kramp och Hanga den 30 juni 

I Åbo Tidning den 9 juli 1808 fortsätter rapporteringen av de svenska förlusterna. Den 

kejserliga arméns framgång är däremot ”lika afgörande som beständig”. Den svenska 

skärgårdsflottan har ”dyrt betalt sitt fruktlösa försök” mot Lemo. Den 29 juni angrep 

svenskarna den ryska flottiljen mellan öarna Kramp och Hanga. Ryssarna gjorde ett 

kraftigt motstånd och enligt rapporten förlorade svenskarna några kanonslupar och flera 

skadades. Den ryska flottan skadades lindrigt.198 

Svenskarna gjorde ett nytt försök efter den misslyckade landstigningen vid Lemo under 

ledningen av veteranen från slaget vid Svensksund, konteramiral Claes Hjelmstjerna. Den 

                                                 
195 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808). 
196 Lappalainen et al. 2008, 151. 
197 Tandefelt 2008, 140–142. 
198 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808). 
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svenska eskadern startade från Berghamn mot Erstan den 28 juni med en styrka på 4 

galärer och 15 kanonslupar. Den ryska arméns flottilj bestod av 12 kanonslupar och två 

kanonslupar.199 Den ryska löjtnanten Mjakins flottilj väntade på de svenska fartygen 

bakom sundet. På grund av den kraftiga sjögången hamnade den svenska eskadern rakt i 

den ryska kanonelden. Enligt Lappalainen et al. förlorade Hjelmstjernas eskader en 

kanonslup och var tvungen att dra sig undan den tilltagande stormen.200 

De första skärgårdsslagen utkämpades vid farleden utanför Åbo och vid 

Skärgårdshavet.201 I slutet av rapporten berättar man att svenskarna återvände och 

närmade sig den ryska flottiljen nära Hirvisalo den 4 juli. Ryssarna hade som avsikt att 

”lättare förse sig med lifsmedel”. Enligt rapporten hade svenskarna inte lärt sig av den 

”första läxan”. ”Fienden”, dvs. svenskarna, hade en flottilj med 50 större och mindre 

kanonslupar och 8 galärer med full bemanning. ”Oaktadt överlägsenheten af hans styrka 

och förfärlig i mera än 7 timmar underhållen eld” blev svenskarna tvungna att dra sig 

tillbaka. Det berättas att ”man har sett” ”hans” fartyg ”fly i oordning” och söka en fristad 

för att kunna repareras. Det förblir oklart vem man syftar på med ”han”, men troligen 

hänvisar man till den svenska kungen. Den ryska flottans förluster räknas till sammanlagt 

15 döda och skadade, varav en var officerare. Tio av de ryska sluparna skadades lindrigt 

och tidningen rapporterar att fartygen skall iståndsättas inom två dagar. Svenskarnas 

förluster ”kan ej med fullkomlig noghet uppgifwas” eftersom de drog sig tillbaka och inte 

syntes bakom öarna.202  

Furstlig närvaro på krigsplatsen hörde till en gammal militär tradition203 och även Gustav 

IV Adolf deltog i skärgårdsstriderna på fartyget Amadis. Hertig Karls egentliga uppgift i 

sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 har blivit okänd.204 Gustav IV Adolf deltog även 

han och gav själv order vid sjöslagen i Åbo skärgård i början av juli 1808.205 Gustav III 

                                                 
199 Lappalainen et al 2008, 171. Den svenska och ryska flottiljen bestod huvudsakligen av en liknande 
utrustning. En del av de ryska fartygen var från Sveaborg. Stockholms eskader var ansvarig för 
operationerna i Finland. Fartygen från södra Sverige behövdes i kriget mot Danmark. Den utlovade 
brittiska flottan på över 10 000 man deltog slutligen inte på den svenska sidan i finska kriget på grund av 
uppkomna tvister om användningen av flottan. Lappalainen et al 2008, 170, 173. 
200 Lappalainen et al. 2008, 171. 
201 Lappalainen et al. 2008, 177. 
202 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808). 
203 Tandefelt 2008, 263. 
204 Tandefelt 2008, 262–263. 
205 Lappalainen et al. 2008, 170. 
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deltog också själv i sjöslag. Den 24 augusti 1788 följde han det första slaget vid 

Svensksund på ett berg där han gav order till skärgårdsflottans befälhavare Ehrensvärd.206  

 

Landstigningsoperationerna i Kuopio den 26 juni och den 1 juli  

Åbo Tidning skriver ingenting om den svenska erövringen av Kuopio den 12 maj. Under 

ledning av kapten C. W. Malm och 148 soldater bestående av västerbottningar, jägare 

från Savolax, soldater från Kajana bataljon samt 300 bönder, ockuperades staden som var 

bemannad av ryska trupper av den svenska armén.207 

Enligt skrivelser i Åbo Tidning den 9 juni angrep de svenska trupperna Kuopio med 100 

slupar. Svenskarnas landstigningsförsök misslyckades och 500 man blev slagna, 

tillfångatagna eller drunknade. I en ytterligare rapport berättar man om svenskarnas nya 

landstigning vid Kuopio den 1 juli. Enligt rapporten hamnade fienden, svenskarna, mellan 

två eldar och blev fullkomligt slagen: ”en skicklig manoeuvre af Ryssarne, trodde de ett 

ögonblick sig wara segrade; men huru dyrt fingo de icke betala denna förblindelse!” 

Förlusten på den svenska sidan var 300 döda samt 50 tillfångatagna. De ryska truppernas 

förlust uppskattas ha varit 120 döda och sårade. Rapporten avslutas med följande 

propagandafärgade ord: 

Denna nya försök och ankomsten af wåra Canonslupar, hwilkas 

närwaro hos fienden skall injaga förskräckelse förskaffa wåra 

troupper den fördel att kunna fullfölja sina operationer utan att hafwa 

något som här skulle sysselsätta dem.208 

De svenska förlusterna har troligen överdrivits. Förlusterna för landstigningsförsöket den 

1 juli var 1 död officerare, 14 män, 51 skadade och sammanlagt 15 tillfångatagna 

svenskar. Enligt den ryska rapporteringen hade 5 officerare och 189 män dött eller 

skadats.209 

I samma tidning den 7 juli berättar man även om slaget i Lindulax nära Tavastehus den 3 

juli. Beskrivningen av den segerrika ryska arméns styrkor och förluster överensstämmer 

inte heller i detta fall med andra källor. Enligt rapporten stred de ryska trupperna mot 

                                                 
206 Tandefelt 2008, 269. 
207 Lappalainen et al. 2008, 107. 
208 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808). 
209 Lappalainen et al. 2008, 139. 
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2500 svenskar varav 300 dödades och över 150 tillfångatogs. I rapporten framgår det att 

de ryska förlusterna är okända, men uppskattas vara betydligt mindre än svenskarnas.210 

Den ryske översten Vlaslov hade uppskattat att svenskarnas styrka var två kanoner och 

1600 man mot den ryska arméns 1260 man. De svenska trupperna i slaget vid Lintulax 

bestod enligt Lappalainen et al. av ett kompani från Savolax infanteriregemente, ett halvt 

kompani från Tavastehus infanteriregemente, en bataljon från Savolax jägarregemente 

samt två kanoner. De svenska förlusterna var sammanlagt 141 man och de ryska 143 

man.211 

 

Slaget vid Kokonsaari den 11 juli 

Syftet med rapporter och övriga texter om segerrika slag hade under Gustav III:s ryska 

krig som uppgift att ”betona, förstora och föreviga” de stora framgångarna. Trots att dessa 

berättelser sällan var sanningsenliga skildringar av de verkliga händelserna, innehöll ändå 

de en viss sanning. Berättelserna kunde bearbetas med begrepp och effekter från retoriken 

och litteraturen.212 Den ryska krigsrapporteringen i Åbo Tidning innehåller samma 

retoriska effekter, eftersom texterna oftast betonar de egna truppernas framgångar och 

vissa uppgifter är förstorade, exempelvis motståndarens förluster. Det är sannolikt att den 

ryska rapporteringens främsta mål var att försköna segrarna, men de oklara uppgifterna 

om förluster och vinster kan även tyda på att det inte fanns exaktare uppgifter att tillgå 

direkt efter slagen.  

I Åbo Tidning den 20 juli 1808 rapporteras det om slaget i Kokonsaari i närheten av Perho 

å. Enligt en till tidningen inkommen underrättelse hade de ryska trupperna under ledning 

av generalmajoren Jankovitsch haft en blodig ”affaire” med svenskarna den 10 juli. Enligt 

tidningen bestod Greve Cronstedts svenska styrka av 4500 man. Resultatet av slaget som 

varade i åtta timmar var tillsvidare okänt.213  

Slaget vid Kokonsaari utkämpades i verkligheten en dag senare, den 11 juli 1808. 

Jankovitsch anföll klockan 7 på morgonen med en klart större besättning. De svenska 

trupperna bestod av män från Savolax, Nylands, Åbo och Tavastehus brigader. Ungefär 

                                                 
210 Åbo Tidning 9.7.1808 (Nr 55/1808). 
211 Lappalainen et al. 2008, 126. 
212 Tandefelt 2008, 267. 
213 Åbo Tidning 20.7.1808 (Nr 58/1808). 



 
 

 

50 
 

klockan 16.30 drog sig de svenska trupperna undan från krigsarenan. Båda sidorna led 

stora förluster: sammanlagt 168 svenska män och över 300 ryska män hade stupat.214 

I samma rapport i tidningen informerade man om fiendens landstigning nära Kristinestad 

på följande sätt: 

Hans afsigt war, att sedan han der wunnit fast fot, från den punkten 

förena sin åtgärd med den Swenska arméens. Han hoppades äfwen att 

få bistånd af inbyggarne, som han trodde wara färdige att wid första 

tecken gripa till wapen.215 

Den 5 juli landsteg löjtnant Thornton i Kristinestad med ett par fartyg och skärgårdsskepp. 

Den ryske generalen Orlov-Denisov gjorde en felbedömning av de svenska styrkorna och 

drog sig mot Tavastkyrö. J. F. Aminoff hade fått order om att börja värva bönder, men 

dessa var motvilliga att förbinda sig. Trots detta uppmuntrade han sydösterbottningarna 

att upprätthålla ett tillräckligt försvar för att skydda byarna. Därefter landsteg major 

Martin i Kristinestad. Han hade ankommit till skärgården med korvetten ”Der 

Biederman”. Tillsammans med en bondeskara började Martin återerövringen av 

Kristinestad från de ryska trupperna. Orlov-Denisov hade en styrka på 1200 man då han 

återvände till slagfältet. Han mötte bönderna i Pjelax den 13 juli. Efter en liten 

sammanstötning flydde bönderna till skogs och Martin drog sig undan till Kaskö med sitt 

fartyg.216 

Tidningen skriver att svenskarna hade fått mod på grund av den ryske generalen Orlov-

Denisovs frånvaro. Men den ryske generalen återvände den 13 juli med en styrka på 2000 

man. Svenskarna förlorade bland annat 400 man och Kristinestad var ånyo intagen av de 

ryska trupperna.217 

Underrättelsen avslutas med att man med retoriska övertygelsemedel försöker väcka 

läsarnas känslor genom att betona de ryska truppernas storhet, svartmåla fienden och 

understryka vad de oskyldiga människorna måste uppleva. Enligt skrivelsen hade den 

kejserliga armén en styrka på 50 000 man i landet och regementen förstärktes dagligen. 

Man påpekar att fiendens försök att komma in i ett land med 50 000 ryska soldater gör de 

egna trupperna inget ”annat ondt, än att hålla dem alltid wakna, hwarwid de äro nog wane, 

                                                 
214 Lappalainen et al. 2008, 128. 
215 Åbo Tidning 20.7.1808 (Nr 58/1808). 
216 Lappalainen et al. 2008, 157. 
217 Åbo Tidning 20.6.1808 (Nr 58/1808). 
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måste emedlertid föröda landet och störa dess olyckliga inwånare i elände, under det 

fienden hwarje gång förlorat hälften af sin styrka.” I den sista meningen dömer man 

fiendens verksamhet, vilket är ”förlåtit för sjöröfware... men ej för en hyfsad nation...”218 

 

Sjöslagen vid Sandö och Kimito den 2 augusti 1808 

Ett ytterligare sjöslag tog plats vid Sandö och Kimito den 2 augusti 1808. Slaget vid 

Sandö var enligt Åbo Tidning på ”begge sidorna ganska alfwarsamt”. Trots att ”fienden 

gjorde länge motstånd” gav de ”slutligen wika för Landt-batteriernes häftiga eld och 

flottillens ihärdighet”. Rapporteringen av det för ryska trupperna segerrika slaget vid 

Kimito låter på följande vis:  

Näppeligen hade dessa fördelar belönat Kejserliga trouppernes 

tapperhet, innan Swenskarne erbjödo dem ett nytt tillfälle att på ärans 

fält skörda lager.219 

Enligt rapporten var fiendens förluster ännu obekanta, men om man kunde jämföra de 

ryska truppernas förluster i båda slagen med en förlust på 150 man ”måste den wara 

ganska ansenlig. Ryska förlusten, ehuru stor, är icke dess mindre ersatt genom de trophéer 

Kejserliga troupperne denna dag eröfvrat”.220 De ryska förlusterna i båda slagen var 

sammanlagt 350 man.221 Rapporten avslutas med att hylla den ryska arméns segerrika 

slag i Kristinestad och dess omnejd mellan den 27 och 29 juli. I tidningen konstaterar man 

att svenskarna ”skördade deraf ej annan frukt än den erfarenhet, att ett talrikt antal icke 

gör tillfyllest för att med framgång anfalla tappra och wäl öfwade troupper.”222 

 

Operationerna i norra Finland under senhösten 1808 

Åbo Tidning den 5 oktober 1808 inleds med en underrättelse om den kejserliga arméns 

”betydande framsteg” i norra Finland. Underrättelsen är ett utdrag ur ett brev från Gamla 

Karleby. Brevets avsändare förblir anonym för läsaren, men eftersom skribenten skriver 

om svenskarna som fiender är det uppenbart att brevet är av ryskt ursprung. Brevet är en 

                                                 
218 Åbo Tidning 20.6.1808 (Nr 58/1808). 
219 Åbo Tidning 6.8.1808 (Nr 63/1808). 
220 Åbo Tidning 6.8.1808 (Nr 63/1808). 
221 Lappalainen et al. 2008, 178. 
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sammanfattning av krigets olika händelser i Österbotten och skärgården. Det påstås att 

den svenska arméns styrka under slagen har varit sammanlagt 16 000 man exklusive 

bönder, medan endast 10 000 man stått under den ryske generallöjtnant Kamenskijs befäl. 

Enligt brevet hade svenskarna efter slagen en styrka på 9 000 man och den kejserliga 

armén i Gamla Karleby 8 000 man. Det påstås att de finska bönderna redan har tröttnat 

på kriget och att många har rymt från den ”Klingsporska arméen”: 

De af Swenskarne hopsamlade Finnar känna redan falskheten af det 

hopp, som deras förledare gifwit dem, och huru förderfligt det är för 

dem, att för främmande fördelars skull öfwergifwa hus och hem. 

Många hafwa rymt ifrån Klingsporska Arméen, och flere äro under 

bewakning bortförde för att hållas till sitt landtbruk.223 

Det intressanta är att skribenten nämner att överbefälhavaren Buxhoevden har vistats i 

Gamla Karleby. Detta utesluter att brevet skulle ha skrivits av överbefälhavaren. Den 

följande texten kan tolkas så att hans karriär som den kejserliga arméns överbefälhavare 

var på slutrakan: 

Han sysselsätter sig med att utkasta plan till widare operationer, jemte 

det han sörjer för återställandet af den genom kriget skörda inre 

ordningen ibland inbyggarne, hwarefter han är sinnad att återvända 

till Åbo. Han ärnar dröja i Wasa twå dagar, för att inrätta den civila 

styrelsen derstädes.224 

Greven Friedrich Wilhelm von Buxhoevden (1750–1811) hade en lång karriär i den ryska 

armén bakom sig. Han var sedan 1777 gift med den ryska kejsarinnan Katarinas dotter 

Natalia Aleksejeva, vilket blev gynnsamt för hans militära karriär. Före finska kriget hade 

han bland annat deltagit i det första slaget vid Svensksund 1789, där ryssarna besegrade 

den svenska flottan. Buxhoevden hade fått ett gott rykte i Finland, bland annat för att han 

som fältherre eftersträvade rättvisa och motarbetade godtyckligt våld. Han var en human 

person som förmodligen inte ansågs vara den bästa krigsledaren ur ett ryskt perspektiv. 

Han har anklagats för att ha gett de svenska trupperna andrum istället för att anfalla. Efter 

den misslyckade vapenvilan i slutet av september 1808 i Lochteå uppmanades han att 

söka avsked. Buxhoevden påstås ha överskridit sina befogenheter och handlat mot de 
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ryska intressena. General och greve Nikolaj Michailovitj Kamenskij tog över posten som 

Rysslands överbefälhavare.225 

 

I Åbo Tidning den 7 december 1808 finns ytterligare ett utdrag ur ett brev från Brahestad 

som är daterat den 9 november och behandlar följderna av den kejserliga arméns 

operationer i norra Finland: 

Efter en strid af några månader är, oaktadt ofta rönt motstånd, nu mera 

Storfurstedömmet Finland af Hans Kejserl. Ryska Majestäts segrande wapen 

fullkomligen intagit.226 

Bland de segerrika ryska generalerna nämns Tutskov och Kamenskij. Buxhovden 

beskrivs som en human ledare som visserligen inte hade efterföljt alla förslag: 

Ehuru Hans Erlaucht, den öfwer Kejserl. Arméen i Finland en Chef 

commenderande Generalen Herr Grefwe von Buxhoevden, war säker 

att hel och hållen undanrödja fienden, så har han dock af 

menniskokärlek och med hänsigt till landets inwånares wäl föredragit 

deras lugn och förskoning för denna ära, och efter några 

modificationer lyssnat till det gjorda slaget.227 

Underrättelsen avslutas med att konstatera att fienden har dragit sig bakom gränsen och 

hela Finland befinner sig under det kejserliga ryska väldet. Den nya regenten presenteras 

som en human upplyst ledare: 

Genom denna eröfring hafwa detta lands invånare att glädja sig åt 

den lyckan att få lefwa under wår så höge som wise och 

människoälskande Monarks milda Spira, hwars wälgörande regering 

ger så många talrika nationer och folkslag lugn, beskydd, säkerhet och 

wälstånd, och hwars hulda tankesätt emot detta land och dess 

inwånare redan på så mångfaldigt sätt yttrat sig.228 

 I tidningen presenteras Alexander I229 som en människoälskande Monark med 

en ”mild spira”. Begreppet faderlig kärlek användes ofta i samband med 

                                                 
225 Syrjö 2008, 116–118. 
226 Åbo Tidning 7.12.1808 (Nr 98/1808). 
227 Åbo Tidning 7.12.1808 (Nr 98/1808). 
228 Åbo Tidning 7.12.1808 (Nr 98/1808). 
229 Se ytterligare information om Alexander I i Wortman 2006. 
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Alexander I, bland annat i kungörelser, och i sin lantdagsdikt kallade även 

Franzén folket i Finland för faderlösa barn som äntligen fick en fader genom 

kejsaren. Tidigare forskning bekräftar att konungens kärlek gentemot sina 

undersåtar används ofta i böndagsplakat. Konungen behövde sina barn såsom en 

fader behövde sina barn.230 Den 6 juli 1808 publicerade Åbo Tidning en 

underrättelse från S:t Petersburg där det berättas att baron Stackelberg hade fått 

lån från den kejserliga banken. Baronen var enligt tidningen: 

...den första af Dess nu tillwundne undersätare som tillitat Monarken, 

kan ej annat än fullkomligen öfwertyga andre, att de uti alla deras 

angelägenheter med fullt förtroende kunna taga sin tillflykt till 

ALEXANDERS faderliga beskydd.231 

  

                                                 
230 Reuterswärd 2001, 172. 
231 Åbo Tidning 6.7.1808 (Nr 54/1808). 
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5 Kungörelser och övrig informationsspridning 

Åbo Tidning publicerade sällan i sin helhet allmänna kungörelser,232 som lästes inför 

folkförsamlingen. Publiceringen av de ursprungliga kungörelserna skulle ha krävt stort 

utrymme i tidningen. I de svenska landshövdingeinstruktioner från år 1734 fanns 

anvisningar om att prästerna inte hade tillstånd att förkorta kungörelserna utan de skulle 

läsa i sin helhet.233 

Ett exempel på en allmän kungörelse som publicerades i tidningen den 20 april 1808 

handlade om ryska mynt och sedlar234. I kungörelsen redogörs det för hur de ryska 

pengarna såg ut och hur mycket de var värda. Den egentliga allmänna kungörelsen utkom 

den 14 april 1808. Det var Åbo landshövding Knut von Troil som hade skrivit 

kungörelsen på begäran av Buxhoevden. Han ställde kungörelsen till prästerskapets 

förfogan och uppmanar dem att läsa upp den högt under tre på varandra följande söndagar 

i församlingarnas kyrkor.235 

 

Postgången omorganiseras 

Utvecklingen av informationskanaler påverkades länge av krigsföring och olika typer av 

kommunikationsmedel skapades för att skydda rikets säkerhet. Under den nya tiden 

effektiverades postgången på grund av de behov som ställdes av upptäcktsresor, livligare 

handelsförbindelser och reformationen. Detta var början på en organiserad 

postverksamhet.236 

I bilaga 3 finns en karta över vägarna i Finland år 1806. Vägarna var viktiga för en 

fungerande postgång. För att förstå hur informationen spreds är det viktigt att förstå 

postens infrastruktur. Under den tidigmoderna tiden befann sig postväsendet i ett 

utvecklingsskede. En större utveckling av och förbättringar till det delvis otillförlitliga 

                                                 
232 I verket Åttioåriga minnen. Deklarationer, Proklamationer, Kungörelser och andra officiella 
publikatioer utfärdade i Finland under kriget 1808-1809 och under de nästföljande åren (1890) finns 
över 80 proklamationer och kungörelser tryckta. En stor del av proklamationerna och kungörelserna 
trycktes även på finska.  
233 Reuterswärd 2001, 61. 
234 Åbo Tidning 20.4.1808 (Nr 32/1808). 
235 Åttioåriga minnen 1890, 21. 
236 Kortti 2016, 105. 
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systemet skedde inte förrän 1800-talets tekniska uppfinningar kunde tas i bruk, vilket 

effektiverade brevtransporten.237   

Enligt internationell rättspraxis hade ryssarna rätt att organisera förvaltningen i det 

erövrade landet. Detta underlättades eftersom en stor del av de lägre ämbetsmännen 

bibehöll sina tjänster. Buxhoevden ansvarade för den högsta civilförvaltningen i Finland 

och vid högkvarteret fanns ett speciellt civilkansli, från vilket postärenden sköttes. Under 

ledning av Buxhoevden tog N. F. Emine hand om dessa ärenden tills Gustaf Ladau 

utnämndes till tjänsten. Ladau blev senare den första postdirektören i storfurstedömet 

Finland. Förutom civilkansliet hade det kejserliga fältpostkontoret, som även leddes av 

Buxhoevden, rätt att skicka order till postkontoren.238  

Det pågående kriget orsakade många utmaningar för postgången. Det nya civilkansliets 

uppgift var att garantera en fungerande postgång genom att anställa nya postmästare för 

att ersätta de som hade flytt till Sverige eller omkommit. Striderna i Savolax i juni 1808 

avbröt tillfälligt postgången till området. Bondeupproren i Karelen försvårade även 

postens gång.239 

Fältpostkontorets uppgift var att övervaka postgången från och till Ryssland och även den 

post som var adresserad till utlandet eller de delar av Sverige som inte ännu hade 

ockuperats.240 Enligt kejsarens order hade fältpostkontoret placerats i Åbo. Alla brev som 

innehöll något fientligt eller överraskande skulle skickas till postdirektören Kalin i S:t 

Petersburg. Kopior av övriga uppseendeväckande brev skulle även skickas till den ryska 

postdirektören. Brev som kom från Göteborg granskades noggrant eftersom man 

misstänkte att de innehöll information från Storbritannien.241  

 

Den 13 april 1808 publicerade Åbo Tidning en kungörelse från Åbo landskansli gällande 

omorganiseringen av posten. N. Emine242 tillkännager i ett brev den 8 april 1808 följande: 

                                                 
237 Linnarsson 2010, 19. 
238 Pietiläinen 1988, 225. 
239 Pietiläinen 1988, 225. 
240 Pietiläinen 1988, 225. 
241 Nurmio 1938, 10. 
242 Det var typiskt att kungörelser innehöll långa ramsor av adliga och ämbetstitlar, även i N. Emines 
fall:”Werklige Stats-Rådet, Ledamoten af den under Hans Kejserliga Majestäts speciella tillsynstående 
Finska Kommission, Civil-Guvernören af Ryska Finland, Befälhawaren af Civil Förwaltningen i de 
conqueterade Provinserne af Swenska Finland och Riddaren af St. Anna Ordens första Klass, 
Högwälborne Herr N. Emine. Åbo Tidning 13.4.1808 (Nr 30/1808). Även Alexander I använde kejserliga 
ordnar och nådevedermälen redan 1808 för att skapa förtroende och välvilja i Finland. Bland annat biskop 
Tengström förlänades med storkorset av S:ta Anneorden i april 1808 och Åbo landshövding Knut von 
Troil i maj 1808 med S:ta Anneorden efter att ha svurit trohetseden i Åbo. Tandefelt 2009, 140. 
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Det herr Post-Inspektoren Wong243 här i Staden är uppdragit, att tills 

vidare på det förra sättet och å de wanliga dagarne affärda Brefposten 

till Ryssland och den af Ryska Tropparne intagne Orter: beräkna 

postporto efter den förra fastställda taxan: emottaga och befordra alla 

krono- och embetsbref som förr utan betalning, samt att till den hos 

hans Excellence, Högwälborne Herr Grefwe Buxhoevden befintlige 

fältposten öfversända endast sådana bref, som inlemnas för att afgå 

till de Orter, hwilka ännu icke blifwit af Ryska Tropparne occuperade; 

hwilket, till samtelige korrespondenters underrättelse, härigenom 

meddelas.244  

 

George Hübner på fältpostkontoret hade redan i början av februari 1808 fått order av 

postdirektören i S:t Petersburg om censurförfarandet. I maj hade Buxhoevden gett order 

till landshövdingarna att anvisa postmästarna att skicka all uppseendeväckande post till 

fältpostkontoret för vidare granskning.245 Redan i mitten av april 1808 hade tidningen 

informerat om de nya handlingsätten, som gällde posten som var på väg till de områden 

som inte ännu var erövrade av de ryska trupperna.246 

I Åbo Tidning den 24 augusti 1808 berättar man om lagman Sederholms försvunna 

postväska som hade skickats med ordinarieposten mellan Helsingfors och Svartå bruk.247 

Också landshövdingen Lode från Heinola har i sitt brev den 2 juni 1808 skrivit till ”Eders 

Erlaucht”, överbefälhavaren Buxhoevden, om utmaningarna i postgången från Savolax. 

Han frågade efter en försvunnen postväska som hade varit i samma skjuts med baron 

Stackelberg. Landshövdingen antog att postväskan hade skickats till Buxhoevden, 

antagligen för granskning, och bad honom att returnera den.248 Enligt Buxhoevdens brev 

till landshövdingarna den 17/29 december 1808 skulle alla brev som var på väg ifrån det 

erövrade delarna till utriket skickas från postkontoren direkt till Viborgs postkontor för 

granskning. I fortsättningen skulle breven inte kontrolleras vid högkvarteret.249  

                                                 
243 Niclas Fredrik Wong verkade som vice postmästare vid Åbo postkontor åren 1802–1811. Grape 1951, 
870. 
244 Åbo Tidning 13.4.1808 (Nr 30/1808). 
245 Pietiläinen 1988, 225. 
246 Åbo Tidning 13.4.1808 (Nr 30/1808). 
247 Åbo Tidning 24.6.1808 (Nr 68/1808). 
248 Brev från Lode 2 juni 1808, Suomenmaan hallinnollista kirjeenvaihtoa vuodelta 1808…1895, 254. 
249 Brev från Buxhoevden 17/29 december 1808, Suomenmaan hallinnollista kirjeenvaihtoa vuodelta 
1808…1893, 560. 
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Avtalet om postgången mellan Ryssland och Sverige undertecknades den 24 november 

1810. Enligt svenska uppgifter hade det nya avtalet tagits i bruk redan den 8 december 

1809. Posten sändes två gånger i veckan över Ålands hav och en gång i veckan längs den 

nordliga rutten via Torneå. Istället för telegrafer hade man kanoner i Signilskär och 

Grisslehamn för att kommunicera om isläget: ett skott betydde att isen inte höll och två 

skott att det var tryggt att färdas till andra sidan.250 

 

Kontroll över sjöfarten 

I början av 1800-talet var sjöfarten en betydande näringsgren i Finland. 11–12 procent av 

alla män som inte arbetade inom jordbruket sysselsatte sig inom sjöfarten. Till dessa 

hörde även de bönder som ägde fartyg. I kuststäderna var andelen 20 procent.251 Största 

delen av bondefartygen hörde hemma i Egentliga Finland, Satakunta samt Åland. Under 

åren 1800–1810 var antalet bondefartyg i hela Finland 240–335.252 

Napoleonkriget som sträckte sig runtom Europa påverkade även sjöfarten i Finland. En 

stor del av handelsflottan stannade kvar i hemmahamnen. Dessutom hade 

ockupationsmakten konfiskerat seglen för att man inte kunde använda fartygen på våren. 

253. I Åbo Tidning kunde man läsa från och med maj 1808 kungörelser av den ryska 

krigsledningen om användningen av fartygen i Åbo stad. 

Den 7 maj 1808 publicerade Åbo Tidning en underrättelse av Åbo borgmästare och råd 

som gällde en skrivelse från den ryske kommendanten, generalmajoren Sasonoff till 

landshövdingen och riddaren von Troil. Furst Bagration hade uppdragit honom att ”taga 

alla de fartyg, som tillhöra Stadens Innevånare, och befinnas inom Stadens hamnar, på 

det de icke må dermed kunna besöka Svenska sidan”. De som ägde större fartyg i Åbo 

fick inte använda dem utan Sasonoffs tillstånd. Däremot fick de som hade mindre båtar, 

utnyttja dem för fiske och kommunikation mellan öar i skärgården. Ägarna skulle 

garantera att fartygen inte användes till något annat ändamål än för transportering av 

livsmedel och fiske. Det var strängt förbjudet att bege sig till öppna havet med båtarna. 

Ägarna av mindre farkoster skulle anmäla sig hos magistraten och fylla i ett formulär där 
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de skriftligen försäkrade att de inte skulle använda fartygen till sådant som inte var 

tillåtet.254 

Redan i nästa tidning den 11 maj 1808 kungjorde man återigen gällande användningen av 

fartygen i Åbo. På begäran av landshövdingen von Troil informerade man att 

kommendanten Sasonoff hade gett order att alla fartyg som låg invid eller på södra sidan 

om Beckholmen skulle förflyttas till stadskanalen eller till andra sidan Beckholmen. Detta 

var enligt kungörelsen en åtgård för att undvika alla faror.255 Den 4 juni 1808 återkommer 

Åbo rådhus med en ytterligare kungörelse av landshövdingen von Troil. Den ryska 

överbefälhavaren Buxhoevden hade skrivit till landshövdingen att alla de som ägde större 

båtar, vilka inte fick användas utan tillstånd, har möjligheten att hyra dessa fartyg till 

”Kejserliga Ryska Kronan, emot wilkor, som framdels närmare komma att uppgifwas”.256 

Den 27 juli 1808 publicerade tidningen statsnyheter som kungjorts i S:t Petersburg redan 

den 4 juni 1808. Kejsaren hade förordnat att fartyg från brittiska hamn, ”om än det tillhör 

en med Ryssland i wänskap warande nation och inga varor har om bord”, fick inte komma 

in i ryska hamn. Det var inte heller tillåtet att exportera produkter från de ryska hamnarna 

till de brittiska hamnarna: 

Deremot äga alla skepp, som ej warit i England, att fritt inlöpa i Ryska 

hamnar och utföra Rikets producter, med wilkor att handelshusen, till 

hwilka skeppen äro adresserade, alltid ställa säkerhet för 

laddningarnes destination till wänlig hamn, men icke till England.257 

I den följande kungörelsen av Åbo rådhus som ingick tidningen den 27 juli 1808 uttrycker 

man ett missnöje över att de tidigare kungjorda anvisningarna som gällde användningen 

av fartygen och kommunikationen mellan fienden inte hade efterföljts. Överbefälhavaren 

Buxhovden hade blivit underrättad att skärgårdsbor och fiskare hade kommunicerat med 

fiendens flottilj och hade gett följande order: 

...hwar och en person, utaf hwilket stånd det wara må, som bewisligen 

öfwertygas hafwa, under hwilken förewändning som hälst, med 

fienden haft communication, till fienden lemnat underrättelser, 

beträffande hwilket föremål det också wara må, utgifwer eller 

                                                 
254 Åbo Tidning 7.5.1808 (Nr 37/1808). 
255 Åbo Tidning 11.5.1808 (Nr 38/1808). 
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emottager bref och paketter till afsändande, skall genast blifwa 

arresterad och stäld för en Krigskommission, för att af den samma, 

såsom spion och fiendens agent uti straffbara afgifter, dömmas. 

Hwarjemte alla fiskare äro ifrån denne dag, till dess framdeles 

annorlunda förordnas, på det strängaste förbudne, att sig längre än 

på ett bösskotthåll ifrån stränderne aflägsna, för uppfyllande hwarat 

de lemna deras hustrur, barn och egendom till säkerhet: hwilket allt, 

till följe af Herr Landshöfdingen och Riddaren Högwälborne Knut von 

Troils förleden gårdag till Magistraten aflåtne skrifwelse, warder 

därigenom till Allmänhetens underrättelse och abrottsliga efterlefnad 

kungjordt. Åbo Rådhus den 23 Juli 1808.258 

När freden hade kommit, fortsatte bönderna att segla till Stockholm. Förbindelserna 

mellan privata personer och handelshusen förblev livliga och den svenska valutan 

användes mer än den ryska. Sverige förlorade dock sin ställning som exportör av de finska 

handelsprodukterna, exempelvis tjära.259 

Maktbytet i Finland orsakade inga större förändringar i början.260 Finlands förening med 

Ryssland betydde dock fientligheter från Storbritanniens sida.261 I samband med 

fredsförhandlingarna i Fredrikshamn hade man beslutit att handeln mellan Finland och 

Sverige skulle fortsätta som tidigare. Tullavgifterna var ända fram till 1840-talets slut 

lägre än normalt. Finland fick behålla den svenska lagstiftningen även gällande 

utrikeshandeln och sjöfarten.262  

 

Inlämning av vapen 

I Åbo Tidning den 8 juni 1808 publicerades en kungörelse som handlade om inlämningen 

av vapen. Detta var egentligen Åbo rådhus precisering, ”diverse kungörelse”,263 till 

överbefälhavare Buxhoevdens allmänna kungörelse den 16/28 maj 1808.264 Enligt 

tidningen hade landshövdingen von Troil hade i sin skrivelse till magistraten den 1 juni 

                                                 
258 Åbo Tidning 27.7.1808 (Nr 60/1808). 
259 Kaukiainen 2008, 188. 
260 Kaukiainen 2008, 186–187.  
261 Olin 1927, 49 
262 Kaukiainen 2008, 186–187.  
263 Åbo Tidning 8.6.1808, (Nr 46/1808). 
264 Åttioåriga minnen 1890, 44. 
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1808 påpekat att Buxhoevdens allmänna kungörelse noggrant skulle verkställas. Enligt 

den nya kungörelsen behövde inte adeln, riddarskap, prästeståndet, ståndspersoner eller 

handelsmän lämna in sina vapen, utan ordern gällde endast hantverkare i städerna och på 

landsbygden, bondeståndet och speciellt sådana som inte hörde till ett visst stånd:265  

...att någre skjutgewär eller wapen icke affordras Adeln och 

Riddarskapet, Presteståndet, Ståndspersoner eller Handlande, man 

endast hantwerkare uti Städerne och på landet, samt bondeståndet i 

allmänhet; Och som uppå gjord förfrågan, handtwerkare här i staden 

blifwit under förenämnde inbegrepne; så warda endast alle 

Gerningsmän samt andre Innewånare härstädes, hwilka icke höra till 

något wist stånd, härigenom ytterligare antydde och åtwarnade, att 

inom den i förberörde allmänna kungörelse utsatte tiden, deras 

innehafwande gewär, pistoler och andra wapen, föresedde med 

ägarens namn eller annat märke, aflemna här i Rådhuset, hwarest de 

alla förmiddagar ifrån klockan 8 till 11 om middagen, emottagas och 

på föreskrifwit sätt förtecknas.266 

Buxhoevdens ursprungliga kungörelse publicerades inte i Åbo Tidning, men i stället hade 

den uppmärksammats på andra sidan Ålands hav. På första sidan av Inrikes-Tidningar 

den 14 juni 1808 publicerades Buxhoevdens allmänna kungörelse i sin helhet med endast 

få språkliga ändringar. Syftet med kungörelsen var att bönderna skulle överlämna sina 

vapen till landshövdingarna för den allmänna säkerhetens skull, detta på grund av att 

oroligheter och bondeuppror hade uppstått i landet.267  

Kungörelser som råder hör till de politiska talen, genus deliberativum. Talen inom denna 

genre handlar om politiska beslut, exempelvis vilka lagar som skall stiftas och vilka krig 

som bör inledas eller avslutas. Dessa tal kungörs vanligen inför folkförsamlingen eller 

senaten. Även Buxhoevdens allmänna kungörelse lästes upp (...blifwit från 

predikstolarne kungjord...") från predikstolen. I den svenska tidningen Inrikes-Tidningar 

publicerades den i efterhand, vilket tyder på att den svenska tidningen visa dess läsare 

hurudan propaganda motståndaren använde på andra sidan havet. I själva verket använde 

den svenska tidningen texten som propaganda mot Ryssland. De politiska talen handlade 
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om det som skulle hända i framtiden och vilka handlingar som skulle utföras. Även i 

denna kungörelse uppmanas allmogen att överlämna sina vapen för att trygga en lugn och 

säker framtid. Redan genrens namn, genus deliberativum, (libra väg på latin) syftar på att 

talet har med övervägning att göra. De deliberativa talen riktar sig till en publik av 

beslutsfattare, som skall fatta ett beslut.268 I kungörelsen består dessa beslutsfattare av 

Finlands invånare och närmare sagt jordbrukarna, som inte hade behövt delta i kriget och 

som hade tidigare fått behålla sina vapen.  

 

Riksdagspredikningar var ett centralt medium för politisk påverkan under det frihetstiden 

i Sverige. Gustav III:s hovpredikant Gabriel Lütkemann förberedde publiken för 

konungens tal i rikssalen genom att hålla riksdagens öppningspredikan i Storkyrkan i 

Stockholm. I predikan använde han samma begrepp som konungen kom att använda 

samma dag inför riksdagen. Till de viktiga politiska begreppen hörde bland annat ”det 

allmänna bästa”, ”den äkta friheten”, ”sannskyldiga bästa”, ”nåd”, ”fäderneslandet” och 

”medborgare”.269 Traditionen av dessa begrepp levde starkt ännu under finska kriget. I 

denna kungörelse används motsvarande begrepp: sannskyldiga bästa, lugn och säkerhet, 

allmänna lugnet. I inledningen, exordium, där man försöker vinna åhörarens intresse och 

välvilja har man kallat jordbrukarna för ”upplysta” vilket kan vara ett sätt att uttrycka 

respekt för mottagarna.270 

 

Argumenten har en betydande roll i talen. I planeringsskedet måste talaren i tanken söka 

sig till olika platser (loci på latin) för att hitta de rätta argumenten.271 Talaren måste 

undervisa (docere),”behaga” (delectare), ”röra” (movere), för att övertyga en 

ointresserad, misstänksam eller till och med en fientligt inställd publik.272  

 

Kungörelsens narratio, berättelse, är att de vanartige, oförståndige och sysslolöse 

illgärningsmännen hade lockat med sig bönder för uppror. Dessa hade plundrat dem som 

transporterat mjöl och mördat eskorter och andra ryska soldater som befunnit sig på 

lagliga resor i landet. På dessa grunder skulle alla vapen insamlas. Redan i berättelsen sår 

man frön i åhörarnas medvetande för att på så sätt styra åhörarenas känslor genom att 

berätta vad som hänt med den som varit skyldig till brott: ”så hafwa desse olyckligen 

                                                 
268 Lindqvist 2016, 70–71. 
269 Ihalainen 2003, 89-93. 
270 Johannesson 1998, 65–68. 
271 Johannesson 1998, 14-17. 
272 Johannesson 1998, 18–19. Dessa tre medel kallas på grekiskan: logos, ethos och pathos. 
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förledde brottslige, dels blifwit ihjelskjutne, dels ock hängde”. I bakgrundsdelen berättar 

man för åhörarna om vad som är rätt och fel. 

 

Förslaget eller tesen, propositio, i kungörelsen var att allmogen skulle lämna in sina vapen 

vid sockenkyrkorna, där de skulle märkas av länsmännen. Man hänvisade till begrepp 

som lugn och säkerhet som tillsammans med fred var något som medborgarna kunde 

vänta sig av sin kung. Trohet, laglydighet och enighet var däremot sådant som härskaren 

förväntade sig av sina medborgare.273 

Många av de använda retoriska begreppen har sitt ursprung i forna tider. En av de äldsta 

rättsliga symbolerna, vågskålen, handlar om att väga gott mot ont och sanning mot lögn. 

Vågen som är opartiskt har även gett härskarna rätt till att bruka våld mot sina undersåtar 

för det allmänna bästa.274 I detta fall måste invånarna väga mellan den allmänna 

säkerheten och oroligheterna. För det allmänna bästa hade den ryska krigsledningen rätt 

att straffa enligt krigslagarna om invånarna inte lämnade sina vapen under utsatt tid. 
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274 Tandefelt 2008, 216. 



 
 

 

64 
 

Finska adels- och ofrälseflickor utlyses i Smolna 

Redan på 1600- och 1700-talen hade man inom pedagogiken diskuterat spridandet av 

utbildningsmöjligheter till nya människogrupper. Enligt de upplysta hade alla människor 

oberoende av samhällelig rang, ålder eller kön rätt till utbildning. Jacob Tengström var 

en av dem som aktivt förespråkade flickornas möjlighet till utbildning. Efter den franska 

revolutionen hade tanken om flickornas viktiga ställning som de nya medborgarnas 

uppfostrare spridits runtom i Europa. Åbo Tidning hade därefter föreslagit att även 

flickorna borde få möjlighet att vidareutbilda sig efter grundutbildningen. I tidningen från 

år 1793 påpekade Tengström att ingenting hade gjorts för att förbättra flickornas 

möjligheter att studera. Tengström kritiserade den samtida uppfostringspraxisen enligt 

vilken konsten att tänka förnuftigt kanske ansågs vara nyttigt endast för män. Det var 

samhällets behov, inte flickornas psykiska egenskaper, som förhindrade flickorna att 

studera och bli vetenskapsmän; kvinnorna var till störst nytta i hemmen där de skötte sina 

uppgifter. Därför förutsatte den allmänna och privata nyttan att de offentliga skolorna 

skolade de barn, dvs. pojkarna, som skulle utgöra den största fördelen för samhället. 

Tengström påpekade att det var särdeles viktigt att flickorna med hjälp av 

upplysningstidens begrepp lärde sig att värdesätta det som är nyttigt inte bara för 

privatlivet utan även för hela fosterlandet och mänskligheten. Kvinnornas makt inom 

familjen var obestridd och därför skulle det vara viktigt att uppfostra dem redan som unga 

till att utöva sitt förnuft, inte bara ägna sig åt skönhet och kärlek.275 Skribenterna i Åbo 

Tidning skrev om behovet att grunda flickskolor speciellt för medelklassflickor, eftersom 

männen vanskötte deras uppfostran. På dessa grunder ansågs flickors utbildning vara av 

ytterst vikt, eftersom de skulle växa upp till samhällsdugliga individer och bättre 

förvaltare av hemmet.276 

Trots att Tengström förespråkade grundandet av offentliga skolor för flickor, förstod han 

att skolbyggandet skulle tära på statsekonomin. En offentlig utbildning var enligt honom 

ändå bättre än en privat, så att elever från olika samhällsgrupper tillsammans kunde 

utveckla en nationalanda i den gemensamma gruppen. Tengströms idéer var inte omöjliga 

eftersom Katarina II år 1788 hade grundat en normalskola i Viborg, där flickorna hade en 

egen klass, Demoiselle-Classe.277   
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I mitten av 1750-talet hade Sverige och Ryssland haft en liknade situation i skolsystemet. 

Det var glest och splittrat och närmast söner till präster och andelspersoner deltog i 

undervisningen.278 Adelns praxis att bedriva utbildning i hemmen var även länge 

populärt, även för flickorna.279 Under den gustavianska tiden grundades inga egna 

läroanstalter för flickor i Sverige. Den första privata flickskolan i Finland öppnades så 

sent som 1835 i Helsingfors (Odert Gripenbergs flickskola) och de första statliga tvååriga 

flickskolorna i Helsingfors och Åbo först år 1844. Före detta ansvarade föräldrarna för 

flickornas uppfostran och utbildning.280 

 

Under den ryska, tyskfödda kejsarinnan Katarina II:s tid förnyades det ryska 

skolsystemet. Det nya statliga skolsystemet inspirerades av det preussiska och speciellt 

av det österrikiska nya skolsystemet, vilket innebar skolplikt och enhetlig 

massundervisning.281 Även den franska kulturen och den europeiska utbildningsmodellen 

för adelsdamer i de mellersta och norra delarna av Europa var inspirationskällor för 

kejsarinnans skolprojekt.282 År 1764 grundade Katarina II:s Smolna-institutet i S:t 

Petersburg. Målet med undervisningen var att eleverna skulle uppfostras till goda 

samhällsindivider, inte bara vad gällde praktiska saker, utan även till kropp och själ. 

Upplysningsfilosofin, John Lockes idé om ”tabula rasa”283 och personliga kontakter med 

encyklopedister och Voltaire låg till grunden för undervisningen. I början intogs eleverna 

i 5–6 års ålder, då barnen hade få minnen och utryck utifrån. Katarina II:s institut skulle 

skola ett helt nytt människosläkte till riket.284 Smolna-institutet hade ett nära förhållande 

med det kejserliga huset. Kejsarparet verkade som Smolnas skyddsherrar och det var 

vanligt att flickorna bjöds på baler och fester hos kejsaren.285  

 

Under finska kriget 1808–1809 var Katarina II:s svärdotter Maria Feodorovna ansvarig 

för Smolna. För att knyta kejsardömet närmare Finland, skrev hon ett brev till 

generalguvernör Sprengtporten där hon erbjöd 14 friplatser för finländska adliga och 

ofrälse flickor. Smolna hade sammanlagt femhundra elever och på grund av de höga 
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skolavgifterna var dessa friplatser eftersökta.286 I bihanget till Åbo Tidning den 14 januari 

1809 kungjorde man om Maria Feodorovnas (”Marie”) brev till Sprengtporten den 12 

december 1808 gällande friplatserna för både adliga och ofrälse finländska fruntimmer:  

 

...hwarmedelst hennes Majestät Enke-Kejsarinnan på det nådigaste 

sätt täckts tillbjuda Finnlands Inwånare samma inträdes förmåner uti 

de i St. Petersburg inrättade Stifter för Fruntimmer af Adeliga så wäl 

som Ofrälse Stånden, hwilka hans Kejserl. Majestäts öfriga 

undersåtare åtnjuta, härmed komma till Allmänhetens kunskap...287 

 

Sprengtporten hade vunnit den ryska kejsarens förtroende och blivit förvaltare av det 

civila styret i Finland. Den ryska kejsaren erbjöd ett medel för att knyta samman de 

finländska undersåtarna med det nya riket. Kejsaren ville ge de finländska döttrarna 

liknande möjligheter till uppfostran som de övriga undersåtarna redan åtnjöt. 

Uppfostringsstiftet för adliga fruntimmer, och det förenade institutet för ofrälsemäns 

döttrar, skulle i nästkommande februari inta hundra nya elever av både adlig och ofrälse 

börd. Ett ansökningsformulär hade bifogats till brevet med vilket föräldrar eller släktingar 

till adliga eller ofrälsedöttrar kunde anmäla sig till lottdragningen av de lediga platserna: 

 

I kraft för Författningen för detta Stift och den kungörelse densamma 

låtit utgå, rörande en ny Reception, önskar jag (...) att der få intagen 

min Dotter (eller min Slägtings) N.N. född den (dagen och året) och 

som haft (eller icke haft) kopporna, och förbinder mig, att icke begära 

henne åter, för hwad orsak det wara må, under hela den tid, som 

genom ofwansagde Författning, är fastställd för hennes uppfostran. 

Jag bilägger härjemte Adelskaps (eller Tjenstegrads) och Sundhets-

Betygen, samt Dops-Attesten. 
 

Undertecknat N.N.”288 
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I Åbo Tidning den 1 februari 1809 finns ytterligare en kungörelse gällande reglerna för 

intagningen till den ”Kejserliga uppfostrings-Stiftet för Adeliga så wäl som Ofrälse mäns 

döttrar” undertecknat av Åbo landshövding Knut von Troil:  

 

Der intagas 

a) Döttrar af Militairer, hwilkas tjenstegrad ör under Capitaine. 
b) Döttrar af Civile Embetsmän, derunder begripas de wid hofwet 

anstälda, som hafwa lägre tjenstegrad än Collegii Assesor eller 
Major. 

c) Döttrar till Borgare, som äro inskrefne i Köpmansgillet. 
d) Döttrar af Prester, Skol-Lärare, Läkare, Chirurger, Apothekare och 

konstnärer, som icke hafwa Stads-Officers grad.289 
 

Enligt tidningen skulle flickorna vara i 11 eller 12 års ålder. Dessa skulle ha god hälsa 

och de fick inte ha några synliga missbildningar på kroppen. Flickorna tillbringade 

ungefär 10 år i Smolna.290 En av dessa flickor som intogs efter finska kriget kunde ha 

varit Charlotta Carolina Duncker (född i Stockholm 28.8.1797) som utexaminerades från 

Smolna 1818. Efter skolgången fortsatte hon som klassdam i Smolna under 1818–1827. 

Hon var även guvernant hos den ryska storfurstinnan Olga, sedermera drottningen av 

Wüttemberg. Hennes föräldrar var översten Johan Carl Duncker och Elisabeth Johanna 

Palm.291 Många av dessa flickor som studerade i Smolna under 1800-talet utbildades till 

lärare eller fick tjänst vid telegrafkontoret. Under åren 1809–1917 utexaminerade 176 

finska flickor från Smolna och 48 av dem tillbringade endast en kortare tid vid 

lärosätet.292 

Antagningen av finska flickor till Smolna fortsatte efter att tidningen blev 

storfurstedömets officiella tidning, Åbo Allmänna Tidning. Information om antagningen 

och lottodragningen gavs bland annat i tidningarna som utkom den 26 maj 1810 och den 

2 november 1811. 
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6 Avslutning 

Syftet med avhandlingen har varit att utreda när, hur och i vilken omfattning den ryska 

informationen är närvarande i Åbo Tidning under åren 1808–1809. Den ryska 

krigsledningens retoriska strategier och konsten att övertyga folket har granskats genom 

analys av tidningsartiklarnas innehåll. Utredningen visar att speciellt rapporteringen av 

krigets utveckling under juli 1808 inte bara innehåller enstaka ord, utan även uttalanden 

som avspeglar samtida ideologier och traditioner från upplysningstänkandet och den 

fortlevande klassiska retoriken.  

I analysen har det framkommit att överbefälhavaren Wilhelm Fredrich von Buxhoevden 

och Åbo landshövding Knut von Troil var centrala aktörer vad gäller spridandet av ryska 

artiklar. Det var oftast von Troil som förmedlade den ryska krigsledningens skrivelser 

och underrättelser till redaktionen. Tidningens redaktion som först och främst bestod av 

medarbetare som hörde till medelklassen fick nöja sig med att lyda de högre ståndens och 

den ryska krigsledningens order.  

De första ryska artiklarna publicerades i tidningen i april 1808 trots att kriget hade brutit 

ut redan i februari. Tystnaden kring krigshändelserna var möjligtvis en strategi för att 

hålla tidningen neutral. Det är också möjligt att redaktionen hade fått order om att inte 

rapportera om krigshändelserna. Åbo Tidning var inte heller en nyhetstidning och 

tidningen för officiella nyheter fanns i Stockholm.  

I granskningen av den ryska rapporteringen i Åbo Tidning framkommer tydliga likheter 

med Gustav III:s krig. Spridningen av information rörande de centrala krigshändelserna 

hade även under hans regeringstid varit bristfällig i de samtida svenska tidningarna. En 

märkbar skillnad mellan dessa två fall är att tidningen i Finland stod under kontroll av 

den ryska överheten, dvs. publiceringen av tidningens innehåll styrdes av 

ockupationsmakten. Den ryska krigsledningen utnyttjade tidningen som sin officiella 

informationskanal under ockupationen. 

De övertygelsemedel som användes av den ryska krigsledningen var typiska även för 

Gustav III:s och Katarina II:s regeringstid. Lag, frihet och allmän säkerhet var begrepp 

som återkom i upplysningstidens retorik. Förutom överheten var prästerna betydande 

förebilder och vägvisare när de predikade och kungjorde inför sina församlingar. Många 

av de mest använda begreppen härstammade från den kristna tron – ordens ursprung 

kunde dock sträcka sig långt bakåt i tiden gå bak i tiden. Det allmänna bästa var 
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upplysningstidens eftertraktade mål, vilket även har gett härskarna rätt att föra krig. Till 

medborgarnas skyldigheter hörde däremot att visa trohet, laglydighet och enighet. 

Granskningen av den samtida informationsspridningen understryker Åbo Tidnings 

centrala roll som riksdelens viktigaste publikation. Den stränga svenska censurpolitiken 

och kontrollen över publicering av tidningar hade påverkat tidningens innehåll redan före 

den ryska ockupationen. Efter sammanslagningen med Ryssland förbättrades tidningens 

möjligheter att publicera officiella nyheter utan att ta till hänsyn de kungliga privilegierna. 

Den ryska krigsledningen förstod ända från början tidningens viktiga roll som 

propagandaspridare. Den ryska överheten använde typiska samtida retoriska strategier. 

Svartmålning av motståndaren och betoning av de egna segrarna var sätt att övertala 

folket och stärka förtroendet mellan ockupationsmakten och de nya undersåtarna. 

Rapporterna från krigsarenorna berättade oftast om slag som varit segerrika för den ryska 

sidan. Nederlag och förluster rapporterades det endast om ifall de varit ärorika.  

Enligt de samtida kristna värderingarna skulle man uppnå ett gott liv genom att man 

fruktade Gud, följde lagen och levde ett syndfritt liv. Tidningsartiklarna som berör 

speciellt krigshändelserna innehåller propaganda gällande den svenska fienden, den 

finska befolkningen och den ryska armén. Den ryska krigsledningen ansåg redan under 

krigets gång att den finska befolkningen var ett självständigt folk, inte svenskar. 

Svenskarna beskrivs som farliga människor som hade övertalat den enkla och 

obetänksamma finska befolkningen att motstå den ryska makten. Enligt den ryska 

propagandan resulterade sådana tanklösa handlingar som stred mot invånarnas plikter till 

de största olyckorna. De ryska soldaternas och arméns godhet, tapperhet och framgång 

framhävs och betonas däremot kontinuerligt. Den kejserliga armén ”skördade lager på 

ärans fält” och de dödade och tillfångatagna svenskarna var ”frukten” av de segerrika 

slagen. Den ryska propagandan som nedvärderar den finska befolkningen kan 

ifrågasättas, men det var en medveten strategi för att övertala folket genom att vädja till 

den kristna altruismen.  

Den allmänna säkerheten var ett eftersträvat ideal som användes för att övertala folket att 

ansluta sig till den ryska sidan. Om det allmänna lugnet förstördes, hotade man med att 

närstående människor fick lida och brottslingar dömdes enligt krigslagar. Den 

människoälskande ryske kejsaren ansågs vara den efterlängtade fadern som vänligt ville 

ta emot den finska befolkningen under sitt skydd. 
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Den ryska rapporteringen av kriget i tidningen ger en relativt snäv bild av själva 

krigshändelserna. För den ryska krigsledningen var tidningen först och främst en 

propagandakanal. Resultaten av granskningen visar att tidningen inte var en objektiv 

nyhetstidning och den ryska krigsledningen hade inte heller som mål att förhålla sig 

neutralt till nyhetsrapporteringen. Analysen visar att den ryska krigsledningen hade en 

medveten strategi för genomförandet av informationsspridningen i Finland. och att de 

centrala finska aktörerna, dvs. ämbetsmännen och män ur de högre stånden som främjade 

kampanjen för ett självständigt Finland, inte heller får glömmas. Den moderna staden 

Åbo som hade sin egen tidning, Akademi, boktryckeri, domkyrka, kaffehus, hovrätt och 

rådhus, var ett viktigt centrum för fungerande informationsspridning under finska kriget. 

Eftersom Åbo Tidning var den enda existerande tidningen i Finland var det naturligt att 

den ryska krigsledningen använde den som sin propagandaspridare. Tidningen visar att 

den ryska överheten omorganiserade och hade tagit kontroll över förvaltningen inklusive 

olika medel för kommunikation, dvs. postgång, sjöfart osv. 

Tidningen var dock inte den enda informationskanalen och en djupare retorisk analys av 

de ryska allmänna kungörelserna som lästes upp i församlingarna kunde ge en 

fullständigare helhetsbild över den ryska retoriken och propagandan under kriget. Ett 

intressant forskningsämne skulle även vara att granska hur den nya makthavaren 

påverkade tidningens innehåll efter kriget. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Den kumulativa utvecklingen av de olika nyhetskategorierna 
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Bilaga 2. Den ryska rapporteringen i Åbo Tidning under 1808 

Tidningsnummer 
och datum 

Ämne På vems vägnar  
(ryska krigsledningen) 

Skribent (datering) 

30/13.4.1808 Brevposten till Ryssland Emine Knut von Troil (11.4.1808) 
31/16.4.1808 Erhållande av pass Stadens Commendant Knut von Troil (13.4.1808) 
32/20.4.1808 Ryska mynt och sedlar Buxhoevden Knut von Troil (14.4.1808) 
Bihang till 
32/20.4.1808 

Rekrytering av utländska 
läkare till den kejserliga 
ryska armén 

Emine Knut von Troil (16.4.1808) 

33/23.4.1808 Läkemedel mot 
boskapssmittan 

Buxhoevden N.N. 

37/7.5.1808 Kontroll över fartygen i Åbo Bagration/Sasonoff N.N. Åbo rådhus (4.5.1808) 
38/11.5.1808 Förflyttning av fartyg i Åbo Sassonoff/von Troil Claes Joh. Sacklén (9.5.1808) 
45/4.6.1808 Användning av fartyg i Åbo Buxhoevden/von Troil N.N. Åbo rådhus (1.6.1808) 
46/8.6.1808 Årliga pensioner Buxhoevden Knut von Troil (27.5.1808) 
46/8.6.1808 Inlämning av vapen Buxhoevden/von Troil Borgmästare och råd (2.6.1808) 
50/22.6.1808 Arbete erbjöds uti 

Tavastehus, Svartholm och 
Sveaborg 

Buxhoevden/von Troil Åbo rådhus (18.6.1808) 

53/2.7.1808 Rapport om svenska 
truppers landstigning vid 
Vasa 

Generallöjtnant Rajewskij Åbo N.N. (19 juni/1 juli 1808) 

53/2.7.1808 Rapport om striden mellan 
den ryska och svenska 
skärgårdsflottan 

Generalmajor 
Garbounzow 

Åbo N.N. (19 juni/1 juli 1808) 

54/6.7.1808 Finska baron Stackelberg 
har erhållits penningelån 
från den Kejserliga banken 

St. Petersburg N.N. N.N. 

55/9.7.1808 Sjöslaget vid Kramp och 
Hanga 29.6.1808 och 
Hirvensalo 4.7.1808 

N.N. Åbo N.N. (5.7.1808) 

55/9.7.1808 Striden i Vasa 25.6.1808 N.N. Vasa N.N. (29.6.1808) 
55/9.7.1808 Svenskarna anfaller Kuopio 

25.-26.6.1808 
N.N. Kuopio N.N. (27.6.1808) 

55/9.7.1808 Svenskarna anfaller Kuopio 
1.7.1808 

N.N. Kuopio N.N. (1.7.1808) 

55/9.7.1808 Ryska flottiljen förenar sig 
med en annan flottilj nära 
Åbo 

N.N. Sandöudd N.N. (5.7.1808) 

55/9.7.1808 Ryska segern vid Lindulax Överste Vlaslov Tavastehus N.N. (5.7.1808) 
55/9.7.1808 Lediga tjänster för läkare i 

Ryssland och Finland 
Hans kejserliga 
majestät/Ryska ministern 
för Inrikes ärenden 

N.N. 

55/9.7.1808 Åbo Tidning börjar utgiva 
Statsnyheter and nyheter 
från utlandet 

Buxhoevden N.N. 

58/20.7.1808 Svenskarnas landstigning 
vid Kristinestad 13.7.1808 

General Jankovitch N.N. 

58/20.7.1808 Brist på brännved Buxhoevden/von Troil Åbo rådhus N.N. (16.7.1808) 
59/20.7.1808 Ryska och svenska flottiljen 

strider vid Rölax  
20.-21.7.1808 

N.N. Åbo N.N. (22.7.1808) 

60/27.7.1808 Statsnyheter: Att hindra 
kommunikationen mellan 
England och Ryssland 

Kejserliga majestät S:t Petersburg N.N. (4.7.1808) 

Bihang till 
60/27.7.1808 

Olaglig kommunikationen 
mellan fiskare, skärgårdsbor 
och fienden 

Buxhoevden/von Troil Åbo rådhus N.N. (23.7.1808) 

61/30.7.1808 Statsnyheter: Brist på 
livsmedel i Sverige 
(”Finland har förlorats”) 

N.N. Köpenhamn N.N. (25.7.1808) 

61/30.7.1808 Sökes häradshövding till 
Övre Sääksmäki Härads 
domsaga 

På Kejserliga Hovrättens 
befallning L. S./Carl Joh. 
Walleen 

Åbo Kejserliga hovrätt 
(15.7.1808) 
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61/30.7.1808 Om gästgiveri och 
skjutsningsbesväret i staden 

Magistraten Åbo rådhus N.N. (26.7.1808) 

63/6.8.1808 Sjöslaget nära Sandö 
2.8.1808 

Överste greven Iwelitch Åbo N.N. (5.8.1808) 

67/20.8.1808 Statsnyheter: Ukas (av den 
20.3.1808 och 5.6.1808), 
som förbjuder alla engelska, 
samt dess kolonier, varors 
införande till Ryssland 

N.N. S:t Petersburg N.N. (2.7.1808) 

68/24.8.1808 Finlands invånare befriade 
från svenska 
krigsgårdsavgifter 

N.N. Åbo N.N. (18.8.1808) 

68/24.8.1808 Missförsändning av post 
mellan Helsingfors och 
Svartå bruk 

Sederholm, handlanden i 
Helsingfors 

N.N.  

70/31.8.1808 Statsnyheter: amerikanska 
köpmannaskeppen bortvisats 
från S:t Petersburg 

N.N. St: Petersburg N.N. (16.7.1808) 

72/7.9.1808 Tillförordnad kommitté för 
att undersöka klagomål över 
ofred i Finland 

Buxhoevden N.N. 

74/7.9.1808 Lantmäteridirektörens tjänst 
i Finland ledig 

Buxhoevden Åbo N.N. 

76/21.9.1808 Kommitté för de andeliga 
skolorna inrättas för 
prästerskapets bättre 
bildning 

N.N. S:t Petersburg (30.7.1808) 

79/1.10.1808 För att lugna allmänheten, 
fullkomlig seger 28.9.1808 
vid Helsing 

Furst Bagration Åbo N.N. (29.9.1808) 

80/5.10.1808 Ryska arméns betydande 
framsteg och operationer i 
norra Finland 

N.N. Åbo N.N. (3.10.1808) 

85/22.10.1808 Lediga tjänster (fyra 
assessors, sekreterare, och 
advokatfiskals) vid 
Kejserliga Wasa Hovrätt 

Buxhoevden Åbo N.N. (10/22.10.1808) 

86/26.10.1808 Kejserlig ukas gällande 
tullavgifter 

Sjötullsförfattning S:t Petersburg N.N. (3.9.1808) 

87/29.10.1808 Furst Bagrations missnöje 
gällande oroligheter i länet 

Furst Bagration/von Troil Åbo landskansli Knut von Troil 
(25.10.1808) 

94/23.11.1808 Inkvarteringsproblemet i 
staden 

Buxhoevden/von Troil Åbo landskansli Knut von Troil 
(19.11.1808) 

98/7.12.1808 Ryska arméns operationer i 
norra Finland 

N.N. Åbo N.N. (2.12.1808) 

104/31.12.1808 Statsnyheter: Kejserlig 
audiens åt de deputerade av 
alla stånd i Finland, 
Vinterpalatset 17.11.1808 

N.N. S:t Petersburg N.N. (22.11.1808) 
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Bilaga 3. Wäg-karta öfver Finland utgifwen af Kongl. Landmäteri Kontoret 1806 
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Bilaga 4. Finska kriget centrala händelser 

 

Bild 3. Finska krigets centrala händelser (Hårdstedt 2007, 399–401.) 
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