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Vi förlorade Finland, brukar det heta. 
Men vad var det som slets loss? Det 

var den andra delen av Sverige – med 
en tredjedel av ytan och en fjärdedel av 
befolkningen. Och den bildade ingen en-
het. Tsarens Ryssland kom genom freden 
i Fredrikshamn i september 1809 ”bara” i 
besittning av en östlig regional motsvarig-
het till Götaland, Svealand och Norrland, 
i dagens värld mest begrepp i väderleks-
rapporten.

Sålunda avyttrade Sverige enligt freds-
fördragets artikel IV faktiskt inte någon 
sammanhängande region utan följande län: 
Kymmnegårds, Nyland och Tavastehus, 
Åbo och Björneborgs, Savolax-Karelen, 
Vasa, Uleåborg samt Västerbotten från 
Torne älv. Ett till synes krångligt sätt att 
uttrycka förvärvet. Skälet var helt enkelt 
avsaknaden 1809 av en förvaltningsenhet 
som skulle ha utgjort ett Finland. 

För en svensk är detta kanske bara en 
formalistisk detalj och ingen stor sak vid 
sidan av själva förlusten. Men för den 

finländske forskaren Päiviö Tommila är 
det den viktiga utgångspunkten för vad 
som nu skedde. Med Det autonoma Fin-
lands födelse fyller han en lucka vad det 
gäller rikssvensk populärhistoria och fak-
tiskt även intresseinriktningen inom den 
svenska forskningen i gemen. 

I våra hågkomster tog inte endast den ge-
mensamma historien slut med Fredrikshamn 
utan även uppmärksamheten på vad som 
sedan pågick öster om Bottenviken de 
närmaste åren efter fredsslutet. Men medan 
svenskarna vemodigt eller revanschistiskt 
vände kraften åt andra håll skedde hos 
de före detta landsmännen något snarast 
enastående. Ockuperade av ett imperium 
byggde de under ett dynamiskt decennium 
upp en nationell enhet, Finland. Den enes 
förlust blev den andres möjlighet.

Det är den framgångshistorien som Tom-
mila lyfter fram. Läsaren gör klokt i att 
inte avskräckas av att boken utkom för ett 
kvarts sekel sedan. Vad som nu föreligger 
är en reviderad upplaga som inkluderar ny 
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forskning. Boken är resultatet av beslut av 
den det finska Statsrådets kansli tillsatta 
kommittén för jubileumsåret 1809. Den 
vidgar vårt perspektiv på ”märkesåret” med 
en beskrivning helt från den finska sidan av 
en ny nations 
tillkomst.

Att infalls-
vinkeln är en 
annan än den 
hos oss vanliga 
känns redan i 
beskrivning-
en av kriget 
1808–1809. De 
svenska strids-
handlingarna 
vägs tämligen 
jämt mot de 
ryska, så även 
de militära be-
fälhavarnas in-
satser. Hos en 
forskare som 
Martin Hård-
stedt hittar man 
förstås också 
glimtar av dem 
som stred mot 
våra Adlercreutz, Sandels, Döbeln, von 
Fieandt och de båda Cronstedtarna. Men 
Tommila erbjuder militärhistoriskt en på-
fallande pedagogisk framställning av de 
ryska krigsplanerna och dem som stod för 
förverkligandet.

Invasionen över gränsen den 21 februari 
1808, var snarast påtvingad Ryssland av 

Napoleon i syfte att pressa Sverige till ett 
deltagande i kejsarens kontinentalblockad. 
Ledningen hade tsar Alexander anförtrott åt 
en hög general, Buxhoevden. Denne hade 
1805 anfört den av Napoleon krossade 

vänstra flygeln av 
den rysk-österri-
kiska armén vid 
Austerlitz och 
ansågs besitta 
viss administra-
tiv talang. Under 
sig hade han ett 
antal krigsvana 
generaler.

Offensiven var 
såtillvida ett pri-
oriterat åtagande 
(till skillnad från 
Stalins angrepp i 
november 1939, 
då Sovjetled-
ningen trodde 
att det med vissa 
tillskott skulle 
räcka att sätta in 
Meretskovs trup-
per i Leningrads 
mil i tär distrikt för 

att knäcka Finland). Till att börja med 
bestod dock invasionsstyrkan endast av 
drygt 20 000 man. Det var föga mer än 
vad Sverige mobiliserade till försvar mot 
angriparen på den östliga krigsskådeplat-
sen, om man inräknar besättningarna i 
fästningarna Svartholm och – framför allt 
förstås – Sveaborg. 
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Medan den svenska fälthären till en 
början indelades i tre brigader (en fjärde 
fanns i Savolaxriktningen) bestod den in-
ledningsvis insatta ryska armékåren av tre 
armédivisioner som sattes in på bred front. 
Till höger, mot Savolax, gick en styrka 
under Barclay de Tolly; under sommarens 
och höstens strider mot Sandels ersattes 
han av Tutjkov. Sveaborg belägrades och 
intogs av den rutinerade von Suchtelen. 
Till vänster leddes ryssarna av Bagration, 
erövraren av Åbo (en general vars namn 
gavs åt ryssarnas stora sommaroffensiv 
mot tyskarna 1944).

Med huvuddelen av de finska länen 
snabbt erövrade och ockuperade stod rys-
sarna inför liknande problem som USA har 
haft i Irak, kanske med motsvarande drag 
av underskattning sedan Sveaborg intagits 
och kampen egentligen var vunnen. Allt 
större delar av armén blev bundna av pa-
cificeringen, vilket ledde till att efterhand 
bara svagare styrkor kunde avdelas för rör-
lig strid och förföljelse av den retirerande 
finska armén. 

Det ledde till svårigheter för frontbefäl-
havaren Rajevskij ju längre försörjnings-
linjerna blev. Till sist tvingades denne ta 
strid ur underläge. Efter en rad bakslag 
under sommarens finska kontraoffensiv 
ersattes han av den unge Kamenskij, av 
en finländsk forskare kallad finska krigets 
egentlige segerherre, en framtidsman som 
stupade 1811 under strider mot turkarna.

Kamenskij segrade i september 1808 vid 
Oravais och säkerställde finska arméns and
ra, slutliga reträtt. Under sommaren nästa 

år, 1809, förde han befälet över de ryska 
trupper som hade trängt ned i Västerbot-
ten. Dessförinnan, medan Bagration intog 
Åland, hade i mars 1809 Barclay de Tolly 
lett operationer mot Umeå. På sommaren 
blev denne generalguvernör och överbe-
fälhavare i Finland. I slaget vid Borodino 
1812 hade Barclay de Tolly befälet över 
en armé under den legendariske Kutuzov. 
En andra armé lydde under Bagration, som 
stupade i slaget. En armékår fördes här av 
Tutjkov, en annan av Rajevskij (tydligen 
förlåten bakslagen).

Det var, som torde ha framgått, gräd-
dan av det ryska generalitet, som deltog 
i finska kriget i spetsen för fältvana och 
krigserfarna ryska yrkessoldater. I det läget 
är det snarast överraskande att finska och 
rikssvenska huvudsakligen indelta soldater 
under sina inte särskilt unga befälhavare 
förmådde stå emot så pass hyggligt som 
de gjorde. Ryssarna tvingades föra in 
stora förstärkningar för att säkerställa 
sin erövring – Alexander hade bara efter 
några veckors krig, den 28 mars 1808, 
bestämt sig för att införliva Finland med 
sitt välde.

Hur finländarna därpå, efter ett i grunden 
förlorat krig, förmådde att hävda sig mot 
den ryske självhärskaren är en ännu mer 
märklig historia, och det är naturligt nog 
den som utgör huvudinslaget i Tommilas 
bok. Lite tur hade förstås finländarna med 
att den ryska maktutövningen inleddes 
under Alexanders ännu ”liberala” period 
och medan rysk säkerhetspolitik bestämdes 
av den framväxande spänningen gentemot 
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Napoleon och den oundvikliga slutuppgö-
relsen kejsarna emellan.

Något hade också de ockuperade att utgå 
ifrån. Efter sig lämnade Sverige också en 
lika fast struktur i de förlorade östliga länen 
som i det övriga landet, med grundläggande 
villkor etablerade för lag och rätt och med 
en rutinerad ämbetsmannakår. Här fanns 
ett system som fungerade. Och Alexanders 
rådgivare såg svårigheterna och riskerna 
med att ändra på det och försöka foga ihop 
det med ett helt annorlunda fungerade och 
traditionellt despotstyrt Ryssland. 

Problemet var att det erövrade området 
saknade riksomfattande myndigheter och 
ämbetsverk; allt hade varit centraliserat till 
Stockholm så när som på några enstaka 
”täckande” organisationer: bergmästar- 
och lotsdistrikten, lantmäterikåren och 
strömresningsstyrelsen. Det var således 
en helt ny nationellt baserad förvaltning 
som måste etableras om Finland skulle 
kunna bevara, eller snarare bygga upp, 
sin särart. Detta underlättades emellertid 
av överheten, ämbetsmännen och närings-
idkarna i landet till skillnad från allmogen 
anmärkningsvärt snabbt anpassade sig till 
nya förhållanden. 

En hel del inom den bildade klassen hade 
redan före finska kriget slutat att hysa tillit 
till regeringen i Stockholm, några hade direkt 
sadlat om och anslutit sig till tsardömet. De 
kom samman med lite olika förutsättningar, 
men gemensamt bildade de en kritisk massa, 
ur vilken utkristalliserade sig en rad talang-
fulla politiker och tjänstemän.

I begynnelsen rådde traditionell rysk 

pacificeringspolitik. För en införlivning 
av det erövrade området hade ”överlöpa-
ren” Göran Magnus Sprengtporten dock 
allehanda planer, som delvis upptogs 
nådigt av tsaren. Viktigt var att kejsaren 
vid införlivandet hade lovat att bevara 
Finlands ”gamla författningar och privile-
gier”. En finländsk deputation, vars starke 
man var adelsmannen Carl Erik Manner-
heim, utverkade den 1 december 1808 av 
Alexander det viktiga beskedet att finska 
ärenden föredras direkt för honom, vilket 
gav viss prägel av inre finsk autonomi; 
samma dag utnämndes Sprengtporten till 
generalguvernör. Föredragande i finska 
ärenden, Michail Speranskij fick vid sin 
sida juristen Robert Henrik Rehbinder, som 
därmed blev en av nyckelfigurerna under 
det autonoma Finlands första årtionden.

Arrangemangen för Finland följde i och 
för sig mallen för ryska erövringar av nya 
områden. Alexander antog titeln Finlands 
storfurste, vilket även svenska kungar 
hade kallat sig sedan 1500-talet. Men när 
det gällde erövrade områden fogades till 
kejsarens titulatur endast två hänvisningar: 
till Finland och Polen. Finland var inget 
ordinärt införlivat land.

Symboliskt viktig blev de finländska 
ständernas sammankallande till en lantdag 
i Borgå i mars 1809 – då också beskedet 
inlöpte att Gustav IV Adolf hade avsatts 
vid en statskupp. Det löste för mången 
de sista banden till det gamla riket. Här 
höll vid avslutningen i juli Alexander ett 
berömt tal där han förklarade att Finland 
hade blivit upphöjt till folkens antal. Som 
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Tommila skriver: ”det har ansetts att Fin-
lands statliga existens inleddes vid denna 
tidpunkt, då man tolkat att landet fått sin 
egen särställning, en egen grundlag och 
när nog blivit de suveräna nationernas 
jämlike”.

Andra, och dit hör nog författaren, häv-
dar att Finlands autonoma ställning stärk-
tes ett annat märkesår, 1812, då slutkriget 
mot Napoleon inleddes och Ryssland och 
Sverige knöt ett förbund som omintet-
gjorde svensk revanschism. ”Att Finland 
lydde under Ryssland blev dock slutligt 
bekräftat först i och med Napoleons ne-
derlag och då Sverige som kompensation 
erhöll Norge”, skriver Tommila. Med den 
tolkningen avslutades födelseprocessen 
först 1815.

De finländska frågornas ställning hade 
hur som helst stärkts i och med att gusta-
vianen Gustaf Mauritz Armfelt – en annan 
nyckelman – i november 1811 fick tsaren 
att godkänna bildandet av en kommitté för 
finländska ärenden. Den var på Armfelts 
tid Finlands verkliga regering. Han med-
verkade bland annat till återföreningen 
med det ”gamla Finland” som 1743 hade 
gått förlorat till Ryssland. Nationen växte, 
och 1812 godkände tsaren att huvudstaden 
flyttades från Åbo till Helsingfors. 

Den 1809 inrättade regeringskonseljen 
blev med tiden, 1816, en senat. Författa-
ren skriver att namnändringen höjde den 
finländska regeringens status. Det kan vara 
intressant i denna skildring av en nations 

födelse att se i vilken ordning centrala 
ämbetsverk skapades, så som världen såg 
ut för tvåhundra år sedan. Våren 1810 
grundades stämpelpapperskontoret  (1816 
eget ämbetsverk). Hösten 1811 tillkom 
ett intendenturkontor för offentliga bygg-
nadsarbeten, en medicinalstyrelse samt en 
Växel-, Låne- och Depositionsbank. Först 
ut 1812 var en tullstyrelse. Lots- och fyr-
väsendet fick ett slutligt reglemente och ett 
lantmäterikontor grundades. Postväsendet 
utvecklades etc. Inalles redovisas tio centr-
ala ämbetsverk.

Flyttningen av huvudstaden kallar förfat-
taren för en väsentlig del av arbetet på att 
förstärka Finlands autonomi. 1819 gjorde 
man ett misslyckat försök att på nytt få 
ständerna sammankallade. Tommila sätter 
likafullt punkt här med framväxandet av ett 
nytt Finland-begrepp grundat på nationali-
tetstanken. Det kallar han för övergången 
till ett nytt tidsskede.

Förvisso saknas inte litteratur kring 
märkesåret 1809. Men den som tar sig tid 
att läsa Päivio Tommilas arbete om vårt 
östra grannlands tillblivelse får en nyttigt 
kompletterande berättelse utan rikssvenska 
glasögon. Att boken med sitt format och 
rätt rika bildval lämpar sig festskrift på 
salongsbordet är inte nödvändigtvis någon 
nackdel.

Recensenten var 1973–1989 utrikesredak-
tör i Dagens Nyheter. Han är ledamot av 
KKrVA.


