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Gransmarken och riksk"rngan
Ostfinska f8rh212ancken och opinioner sisom element i Finlalads
utveckling till autormom stat
Sj~lvstaiidighetenshistoria i Finland leder sina yttersta rottridar till de f örandriiigar i de politiska maktförhillandepia, som
filrde Sverige frin katastrofen i Poltava till den ijdesdigra freden i Nystad och som gjorde Ryssland till den ledande makten
i Nordeuropa, I freden 1721 förlorade Sverige till sin ijstra granne Livland, Estland, Ingermanland och en del av syd~straFlnPaiid. Denna del, som jamte nya ZandfGrvarv 1773 Iingt tidigare
a12 det övriga Finland fgrenades med kejsardömet, bildade - ur
iysk synvi~dcelunder tiden efter fälttiget I &o8 - det s. k. Gamla
Finland. Det var icke blott Rysslands tillväxande makt utan sarskilt det-ta ur den forna rikskroppen lösryckta område invid det
6vriga Finland, som under de faljande iidiondena i hög grad
lcom att utöva inflytande pii de sociala och ekonomiska £ör1-iå!landena i östra Finland. Detta återverlcade P sin tuur på den politiska opinionen i denna landsända och blev sålunda en bidragande faktor till den utveckling, som omsider resulterade i
att hela Finland skildes från gemenskapen med Sverige och blev
ett autonomt storfurstendijme i fijrening med det rysk:, riket.

De förändrade li9rl1ållandeila var naturligtvis mest markbara
i sådana landsdelar, som var fjiirran från det svenska rikets
centrum. Trots den centraliserade f6r~ialtningensgoda ))or$ning» och orgaiiisationens skenbara fasthet gjorde annu ullder
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långa tider en viss ~eriferisklöslighet sig gällande i förvaltningsoch bosättningsområdenas utkanter. P avsides trakter var varken
riksgränsen eller andra gränslinjer fullt pregnanta. De territoriella enheterna var icke lika fast knutna till sitt centrum eller
lika klart avgränsade helheter som församlingarna, socknarna,
haradena, länen och andra f6rva8tningsområden under senare
tid. Detta var särskilt fallet i rikets avlägsna griiiistrakter, i söder i Skåne, i väster vid norska gränsen och i oster särskilt i
Kajaneborgs län samt i Karelen och Savolax.' I dessa trakter
visade befolkningen en outrotlig böjelse att syssla med sådant,
som var en ständig källa till farargelse för centralregeringen i
dess strävan att skapa ordning. Maii handlade nied smuggelgods
och smög sig utan pass på olovliga viigar över gransen, an för
att söka arbete, an för att hämta handelsvaror. Hos mången
grodde tanken på att helt och hållet stanna kvar i det frammande landet. Den centrala styrelsen kunde icke med tillracklig fasthet övervaka avsides landsändar eller dar införa en sådan
förvaltning, som skulle ha tvingat befolkningen att restlöst horsamma h6ga kronans alla påbud.
Den viktigaste orsaken till 1ösligheten i förhållandet niellan
centralmakten och periferien var givetvis de långsamma och dåliga kontakterna, de outvecklade kommunikationerna och den
primitiva nyhetsfi3rmedlinge11, desto mera märkbar ju längre
man kom från rikets centrum. Under en stor del av aret var
den svenska och den finska riksdelen atskilda, dels av den tillfrusna Bottniska viken och dels av »det hasardeusa Alands l-iaf )),
det sistnämnda farligt att befara även vid öppet vatten. Vägen
FOLKELINDBERG,
Boildefreder under svensk medeltid, HT 1928, s. 2-11;
HALVDAN
KOHT,Norsk Bondereising. Fyrebuing til Eondepolitikken. Oslo 1926,
s. 133-144; ALFABERG,Snapphanarna. Stockholm 1951, s. 38-49; LAURIKUJALA,
Pohjanmaan puolustus Suuren Pohjan sodan aikana [Försvaret av Österbotten
under Stora nordiska kriget]. Historiallisia tutkimuksia julkaissut Suomen Historiallinen Seura 39, Helsinki 1953, s. 17-18; KAARLO
WIRILANDER,
Savo kaskisavujen kautena 1721-1870 [Svedjerökens Savoiax 1721-18701, Savon historia
III, Kuopio 1960, s. 299-304.
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till lands »norr omkring))var lång och mödosam, och ju Iailgre
österut man kom i Finland, desto glesare blev landsvägsnätet
och desto sämre vägarna. Predikstolen var for forna tiders iniinniskor en plats för nylaetsförmedling, meil det var ingalunda säkert, att ens kronans alla kungörelser blev upplästa. Det ar 1
detta hanseende upplysande, att i hela det vidsträckta norra
Savolax under år 176%var i omlopp inellan kyrkorna blott två
eller tre kungliga kungörelser åt gången, trots att de borde ha
varit ett tiotal. Bristen på kungtirelser ledde till likartade svårigheter överallt i östra Finland. Ytterst siiilan utsträckte ambetsmamen sina resor till avlägsna trakter. Det uppgives sålunda, att Zandsh~vdingei~
farst ar 1740 första gången besökte
de fjärran gräi~ssocknarnai Karelen. l[ Savolax' gränsmarker i
väster fanns å andra sidan sadana gårdar, dit lansmannen a n m
1775 aldrig förirrat sig i tja~lsteärenden.~
Men det lösa sambandet mellan gränstrakterna och det övriga riket berodde icke blott p5 de dåliga förbindelserna mellan
kärnan och periferien. Sjalva riksgränsen var i öster tamligen
särpräglad och av denna orsak agnad att främja partikularismen. Detta gdler såväl Nystadsfredens som särskilt Abofredens
gräns. Visserligen var bagge dessa gränser sitillvida av modern
typ, att de överenskonma granslinjerna verkligen dragits upp i
teri-ängen i motsats till tidigare, då man hade inskrärzkt sig till
att utmärka blott vissa råpunkter och att uppräkna dean på
kartan och i gransegångshandlingarna. Men aven de upphuggna
rågangarna växte inom kort igen. Inom tio ar - år 1734 - var
»gräntze alléen)) så igenvuxen, att bägge kronorna måste skrida
till åtgärder för att ånyo 6ppna den." Aven senare rensades
gränsrån flera gånger, t. ex. mellan Parikkala och Suojämi åren
I 755 och I 76 I . Så1~ä1Nystad son1 Abofredeils granslii~jrrförblev likväl under större delen av 1700-talet övervuxna av skog
-

Y R A Landshbvd. von Dittmer till Kungl. Maj:t 17.5.1740. - WIRILANDER,
Savo s. 300.
SRA Laildshovd. Frisenheim till Kungl. Maj:t 2.6 och 23.6.1734.
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och aven i Gvrigt oklara. I en skrivelse till guvernementskansliet
i Viborg rapporterade sålunda den ryske gränskommissarien
Filernon Wentzell 1755, att riksgränsen fr. o. m. KirjavaPa by i
Parikkala socken var fullständigt igenvuxen och att dessutom
b2de svenska och ryska undersitar genom att svedja ytterligare
hade bidragit till att gora granssträckningen oklar. Detta hade
skett, trots att böilderna var strängt förbjudna att svedja vid
gransen eller ens i dess omedelbara närhet.4 Visserligen trodde
landshövdingen i Kuopio Ian von Wrlgllt 1781, di%gränsrin
ånyo reiisats, att ))någonnu mera om rätta råsträckningen icke
kan taga miste)). Men enligt landshövding Carpelans uppgift
1788 var Abofredens gränslinje vid denna tid ånyo fullständigt
igenvuxen.' Det framgar vidare av von Wrights ovannämnda
brev, att gränsbefolkningen icke ens alltid kande till, var granslinjen verkligen gick.
Icke blott gränsens karaktär som sådai-i, utan även de talrika
särdragen P de allmänna förhållandena i gränstrakterna medverkade under loppet av ~700-.talettill att liksom utplåna riksgränsen. Den svenska sch den ryska rattsvården i dessa trakter
var en av de faktorer som bidrog till att försvaga riksgränsens
betydelse. På båda sidor av gränsen skipades nämligen r a t sålunda, att bagge kronornas tjänste- och nämndemän vid gemensamma sammanträden behandlade sådana mål, dar den ena parten var svenske konungens och den andra parten ryske kejsarens undersåte. Myndigheterna p2 ömse sidor om gransen gav
även varandra handräckning vad verkstallandeat av domar."
Joachim von Dittmer, Sveriges sändebud i S:t Petersburg 17241738, framlade fölr ryssarna såsom den svenska regeringens uppS M Kymmenegårds landskansli till Kuilgl. Maj:t 19.8.1755 och 3.9.1761.
SRA Landshövd. von Wright till Kungl. Maj:t 23.7.1781 och landshövd. Carpelan till Kungl. Maj:t 6.2.1788.
LASK Kymmenegårds landskansli DlI/z8/b kronofogde Martini till landshövd. Ramsay 18.1.1766. - SKA Landshövd. Boije till Kungl. Maj? 5.3.1781;
Kuopio landskansli till Kungl. Maj:t 23.3.1781 och 19.4.1803.
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fattning, att brott borde dömas och domar verkställas dar brottet blivit begånget. Detta innebar, att oberoende av gransen de
båda kronornas undersåtar for brott på motsatta sidan av gransen skulle dömas därstädesj svenskar på ryska sidan och ryssar
p5 svenska sidan. Praxis synes lilaviil ha blivit, att 'svenskar'
som gjort sig skyldiga till brott p5 andra sidan gränsen p& de
ryska myildigheternas fd,rssd-gunder bevakning Grdes till Villmanstrand, alltså till svenska sidan, tydligen fbir att dar förh0ras
och dömas.7 I en skrivelse till lailsstyrelsen i Kuopio xq81 framhöll dock landshövding Riddercreutz i Heinola, att det då var
en allmänt omfattad princip, att besluten av häradstingen s h a l
på svenska som på ryska sidan ansågs vara bindande pal bägge
sidor av gräiisen, )>såat då målaganderne sökt utmatning a sine
på annan sida å Riksgrantzen boende vederdelomän, Rar den
blifvit lämnad utan afseende derpå, antingen domen varit falkn
vid Svenska eller Ryska domstol, allenast det befunnits at deil
vunnit laga kraft, hvilket farfairande såsom en fölgd af &n
emellan bagge Höga Kronorna subsisterande nära vänskap samt
rättvisans handhafvande emellan bagge sidors undersåtare, blifvit för nödvändigt ansedd. »S
Aven då brott blavit begånget i Rlitamaa och parterna var
hemma fr511 detta område, bar denna rattsvård över gränserna
samma prägel av samarbete. Riitamaa [övers. stridigt, tvist mderkastat område] hade uppkommitvid gränsdragningei~.efter
Abofreden och blivit ett ingenmansland mellan riksgränserna. I
dylika fall kunde arendet upptagas till gemensam behandling
av häradshövdingarna i de närmaste domsagorna på var sida av
gränsen. Därvid var halftei~av namndemannen fran svenska sadan, hälften från ryska adan.' KmgBreZser om härads- och lagmansting i Gamla Fhland Iastes i kyrkorna på andra sidan riks-SRA Landsh6vd. von Dittmer till Kungl. Maj:t 15.6 1741.
SRA Landshbvd. Riddercreutz' skrivelse till lansstyrelsei~i 1<11opio 27 2 1781
såsom bilaga till landshövd. Boijes skrivelse till Kungl. Maj:t 5.3.1981
"Jfr t. ex. Kymmenegårds lai~sstyrelsetill Icungl. PvIaj:t 14.9.1768, i §RA.
S
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gränsen, liksom även kmgörelser om enahanda förrattningar i
den del av Finland, som blivit kvar under Sveriges krona, upplästes i kyrkorna i Gamla Finland, ))såsomen sedan sista fredsslutet [Abofreden] begge Miken emellan vidtagne sedvänjo)).
Detta var även iiödvändigt särskilt med hänsyn till jordtvisterna
mellan gårdarna på var sin sida av gränsen.'' J fråga om gränsbefolkningens agande- och nyttjanderätt till jord var dock rattsvårdeii i många avseenden ganska oklar och vacklande. Tvistemålen drog ut på tiden och proceduren blev invecklad, då man
icke visste, vem soin skulle avgöra målet. Skulle det upptagas i
haradsrätten på svenska eller .ryska sidan, skulle det underställas
den svenska hovrätten eller justitiekollegiet i S:t Petersburg för
avgörande eller tillkom beslutanderätten Ba~idshövdingeneller
konungen? Stundom upphävde häradsrätten på svenska sidan
beslut av motsvarande instans p5 ryska sidan. I dylika fall gav
guvernernentskansliet i Viborg självfallet inte handrackning för
att verkställa den svenska domena.l1

1 de områden, som Sverige avträdde 1721 och 1743 organiserades civilförvaltningen efter 1743 så gott som helt som en
kopia av det svenska administrativa och judiciella systemet i
Finland. Detta visade sig vara av stor betydelse med tanke på
att de finska bosättningsområdena, som BtPBvs av riksgränsen, i
framtiden skulle komma att förenas och sammansmälta. Det var
även viktigt, att innehavarna av de högsta ämbetena inom rättsväsendet och förvaltningen, med undantag av guvernörer och
ståthållare, i fyrtio år (1743-1784) uteslutande rekryterades
bland den inhemska tjänstemannakåren, biand. icke-ryska man.
Man. gick t. o. m. så langt, att man av dem icke ens kravde
SRA Landshövd. Boije till Kungl. Maj:t 10.4.1780.
MARTTIKERXXONEN,
Maan omistusta ja kayttöoikeutta koskevia riitaisuuksia
U ~ d e n k a u ~ u n g ijan Turun rauhoissa maaratyilla rajoilla Karjalassa ja Savossa
[Tvister om agande- och nyttjanderätten till jord vid Nystads- och Abofredens
gränslinjer i Savolax och Karelen]. Historiallinen Arkisto 39: 6, Helsinki 1932,
lo

S. 22.
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kunskap i ryska. »Trots alla attacker mot Gamla Finlands sarstallning, trots alla försummelser och inisstag, bevarades tack
vare detta systern sådana ftirhillanden, att det i sinom tid var
möjligt att återförena denna landsdel med det övriga Finland.
Vad detta betydde för standspersoi~sklassensoch i synnerhet för
tjänstemanilakårens utveckling är självklart. ))l2
ii förva~tnángsmaskineriet1 Gamla Finland var det gott om infödda, i de lokala fCrh&llandenaval insatta tjiinsterniin, som hade nära förbindelser till ståndspersonsklascen på andra sidan
gransen. Detta gallde redan tjänstemännen i det omraide, som
avträtts 1721,men alldeles sarskilt guvernemeiitets vastra del,
som i Abofreden tillfallit ryssarna. I denna landsdel, Kymmenegårds provins, var tj5nstemiinneia nästan utan undantag ett arv
från den av landshövding Frisenheim organiserade länsstyrelsen
i Kymmenegårds län och den lokala förvaltningsapparaten dar.
Aimu efter Katarina 11:s stora reform av f5rvaltningen 1784
förblev de infiidda ambetsmännen ryggraden inom förvaltningen
och rättsväsendet.'"
Tjänstemannakåren i Gamla Finland var naturligtvis icke helt
och hållet rekryterad ur kretsen av ståndspersoner i denna
landsdel. Dar fanns aven sådana, som BLitit sig lockas från den
del av Finland, som blivit kvar under svensk överhöghet. Frestelsen att taga tjanst p i andra sidan gränsen synes a synnerhet
ha varit kännbar i 6sti-a Finland. Särskilt från tiden efter lilla
ofreden finnes talrika exempel på detta. Under kriget hade medlemmar av den bildade klassen till stor del flytt västerut fran de
finska bosattnba~gsomåden,som 1743 förenades med ryska riket. Detta ledde inom kort till ett stigande behov av tjiinstel" RAGNAR
ROSEN,Kring tillämpningen av Abofredens privilegieparagrafer vid
medlet av 1700-talet. Historiallinen Arkisto 32: 14, Helsinki 1924, s. 3-4 - Deils.,
Vanhan Suomen saatylaistö [Ståndspersonsklassen i Gamla Finland]. Genealogiska Samfundets i Finland Arsskrift 32, Helsingfors 1948, s. 29-30.
*"AGNAR
ROSEN,Lagman, haradsl-iövdingar och viceharadshövdingar i Gamla
Finland. Genealogiska Samfundets i Finland Arsskrift 8, Helsingfors 1924, s. 259273. - Dens., Vanhan Suomen saatylaistö, s. 29-33,
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män med kunskap i finska, främst med tanke på skatteuppb6rden men också för andra administrativa uppgifter. För attfylla
detta behov lockades tjänsterniin fortsattningsvis att flytta över
gränsen. Enligt landshövding Stiernstedt hade dessa erhållit
))bådeförr och ännu [ 17441 ifrån Ryska sidan mariga fCrdehlachtige tilbod)). For tjänsterna på andra sidan gransen bjöds
större Iön an vad svenska kronan kunde bestå, och några hade
redan flyttat dit med större förmåner, ))varandesRyska befiilhafvarne ganska angelägne at Svanska Betienterne till sig
draga H.14
Sarskilt under senare hälften av 1760-talet, då man i den
ryska Kymenegårds provins - icke att förväxla med Kymmenegårds län, som, om också i beskuret skick, fortbestod i den
svenska delen av Finland efter aiderlåtningen 1743 - borjat driva.
på lantmäteriverksamheten för att få en fast grundval för en ny
skattläggning, hade ))en stor del landtmatarelarlingar och afven
examinerack landtmatare)) begivit sig .till Gamla Finland. Landshövding Ramsay berattar 1768, att han försökt hindra deima betydelsefulla grupp inom tjaristemannakåren att flytta till Gamla
Finland genom att vagra att utfarda granspass för lantmatare.
Resultatet härav hade dock blivit, att de utan pass »pwcticerah
sig öfver grantzenx och blivit antagna 1. lantmäterilkomissionens tjänst på ryska sidan av griinsen, därifrån de 9)fruktlost
blifvit reclamerade . Enligt den lokala centralförvaltningens
uppgifter hade i synnerhet lantmätaren Isak Reinhold Hasselbladt i detta avseende givit orsak till missn6je. Denne hade redan 1766 - visserligen med kungliga lantmäterikontorets samtycke och rekommendation men utan pass av Iandshi-Evdipigentratt i tjänst hos guvernernentsstyrelsen i Viborg och »förnodIigen dragit de öfrige efter handen til den sidan)). Hasselbladt
förrättade sin tjänst gå ryska sidan arida till år 1777. Redan föregående år hade lian likval ))såsom premieringenieur i rysk
l4 SRA Landshövd. Stiernstedt till Kungl. Maj:t 28.4.1744 - FRA Furuhjelmska saml. Handlingar rörande kriget 1741-1743 II, s. 262.
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tjänst)) erhållit fullmalit att vara ordinarie lantmätare i Savolax
och Karelen. Trots sin tjanst p i andra sidan gränsen var Hasselbladt sålunda samtidigt av svenska kronan éitnamnd till en
viktig post inom länsförvaltningen. Aren 1768-1773 bodde han
med sin familj i den de1 a ~ Finland,
r
som blivit kvar unde-I svendta kroilan, på Påvals i Rudom by av Lappträsk socken.'"et
är rentav förbluffande att ett dylikt tja~isteförhållandetill en
Erämnande stat kunde fortgå år efter år - i detta fall Biver tio ar
- utan att riksgränsen på minsta satt var till hinders för tjänsteutövningen eller för tjänstemannens privata förhållanden.
Detsamma galler sarskilt militärståndet. Officerarna i Etropa
var starkt kosmopolitiska och raknade sig nara nog som ett
brödraskap. Detta var möjligt på grund av att det ännu på 1700talet var synnerligen vanligt att med utbildningen f8r tigonen
tjäna i främmande arméer. Officerarnas permissioner för dylika
ändamål utsträcktes ofta över flera år. Den tilltagande europeiseringen av Ryssland sedan början av 1700-talet gav möjlighet
att taga tjänst i dess armé ocl-i under årtiondenas lopp blev det
ingalunda ovanligt att även officerare från Sverige och Finland
begagnade sig av denna möjlighet. Icke ens krigen avbröt fullstandigt förbindelserna mellan officerskårerna i de olika Iiinderna eller de band, som knutits av personlig bekantskap och
i korporativ kåranda. Aven nar kriget rasade som värst lct~nde
officerarna stå i korrespondens med varandra över frontlinjen,
ja t. o. m. i personlig kontakt. Sarskilt den upplyste officeren i
slutet av 1700-talet intog en saklig och lidelsefri hållning till
kriget och fienden.lGDet är skäl att observera detta nigr man
l" SKA Landshöud. Ramsay till Kungl. Maj:t 21.3~7.4 och 1.7.1768. - ATLI:
WILSKMAN,
Slaktbok II. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursallskapet i Finland
138: I, Helsingfors 1918, s. 76-77.
'"Jfr t. ex. HARRY
DONNER,
Löjtnant Will-ielm Gyllenskiepps krigsdagbok år 1789
[Historialliiien Arkisto 39: 8), s. 5-32. - FREDRIK
CYGNAEUS,
Joachim Zachris
Duncker och hans orngifning. Bilder ur förgångna tiders lif I (Helsingfors 1858),
s. 199, 209, 216. - KAARLO
WIRILANDER,
E~ro0pa.n upseeri 1700-Iuvulla [Den
europeiske officeren på 1700-talet] (Valvoja 1951)~s. 12-11.
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bedömer officerarnas åtgöranden såväl under hattarnas som Linder Gustav 111:s krig.
Utom dessa sidor av kronans förvaltning och tjänstemannens
privata förhållanden, som var agnade att försvaga riksgransens
egentliga karaktär, kan man både inom det andliga och det ekonomiska livets områden finna faktorer, som påverkade utvecklingen i denna riktning. Sålunda var Borgå gyrnnzasium och Abo
akademi också framgent lärosäten för den bildade klassen på
andra sidan gränsen. Dess medlemmar fortsatte som förut sina
studier i den del av Finland, som blivit kvar under menska kronan, somliga t. o. m. i Sverige. Nar Daniel Juslenius, biskop E
Borgå, efter lilla ofreden föreslog, att biskopssätet och gymnasiet skulle flyttas till eil ort som var säkrare an Borgå - till Camla Marleby - förföll detta förslag på grund av de motargument,
som framfördes av landshövding Stiernstedt i granslanet. Det
ar betecknande, att denne hänvisade just till de olägenheter som
skulle uppstå för stAndspersonsklassen gå andra sidan gränsen,
om gymnasiet flyttades så Iångt vasterut: )Genom en sådan
Gymnasii långvagade flyttning de under Rysslands Välde råkade Evangeliske Christne förlohra deras beqvämlighet, at hafva
samma Seminarium nar tillhanda, för des ungdoms undervisning i den reena Läran, till hvikens vidmachthållande och fortplantande Eders Kongl:e Maj:t och Sveriges Rike framför andra
Machter af den Bekännelsen, lära finna sig vara förbundne jamvahl för deil ordsaken, at på den sidan altid bibehalla fålck, som
äro sitt gambla Fäderneslandet tillgifne, hvilcket bast kan skiee,
då Ungdomen kan därifrån dragas till opfostring och undemisning i goda Svanska Scholar ocla Gymnasier.n17 Borgå gymnasium - liksom även biskopssätet - blev kvar p5 sin forna plats
och frekventerades fortsattiiingsvis av elever från omnejden och
från landet hinsides riksgränsen.''
SRA Landshövd. Stiernstedt till Kungl. Maj:t 16.4.1744.
BIRGIT LUNELUND-GRONROOS,
Matriculum Gymnasii Borgoensis 1725-1809.
Genealogiska Samfundets i Finland skrifter 17, Helsingfors 1946, samt meddelanden av utgivaren.
l7
Is
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Studierna avsåg framför allt att utbilda präster. I tionde paragrafen av fredsfördraget i Nystad garanterades båda kronornas undersåtar, att »den Evangeliska Religionen jemte Myrckiooch Skolväsendet, och hvad därtil hörer, gå s a m a fot lämnas
och bijbehalas, som det under den sidsta Svenska Regeringen
varit N. Samma bestämmelser återfini~esi fredstraktaten i Abo.
Dessa bestämmelser om att de religiösa förhållandena skulle bibehållas vid det förra förutsatte, att Gamla Finland ocksa framgent skulle erl-uålla lutherska präster och övriga kyrkans tjänare
västerifrån. Därifrån anlande i synnerl-iet under förra hälften av
1700-talet en ständig ström av präster och blivailde präster, till
dess att den bildade klassen i Gamla Finland blivit såpass livskraftig, att behovet av präster kunde fyllas ur dess egen krets.
Även skolväsendet blev delaktigt av denna invandring av skolat
folk vasterifrh Den konfessionella gemenskapen och de nara
förbindelserna mellan kyrkorna på var sida av gränsen medverkade till att giva även ståndspersonerna P dess tjänst en enhetlig
priigel. Under det svenska väldets hela sista period förblev även
på detta område gemenskapen mellan Gainla Finland och det
övriga Finland stark och levande.'"
1 synnerhet i de socknar, som delats av riksgränsen, lade kontinuiteten mellan de gamla och de nya förhållaiidena sin prägel
på församlingslivet och skapade kyrkliga sedvänjor och livsformer i helg och s~cken,som utgör integrerande beståndsdelar i
en obruten utvecklingslinje från 1721till 1812. Redan vid riksdagen 1723 framförde prästerskapet i gränsförsamlingarna önskemil om att konungen måtte skrida till åtgärder för att garantera att prästerskapet också framdeles skulle kunna uppbära
inkomster från de förlorade områdena på andra sidan gränsen.
Prästerna ansåg sålunda, att det fanns möjligheter för dem att
trots den nya riksgränsens tillkomst komma i åtnjutande av sina
P
-

'"A. R. CEDERBERG,
Vanhan-Suomen ia muun Suomen valiilen yhteys Uudenkaupungin rauhan jalkeen [Kontakterna mellan Gamla Finland och det bvriga
Finland efter freden i Nystad]. Genealogiska Samfundets i Fiilland Arsskrift IS,
Helsingfors 1936, s. 6-24.
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forna intakter. Denna märkliga seipplk blev naturIigtvis resultatlös, men den beIyser eklatant, huru förvånansvart teoretiskt
man Ennu vid denna tid i östra Finland uppfattade rasgransen,
åtminstone ur det kyrkliga livets synvinkel.20
Goda exempel på församlingslivet i granstrakterna fr. o. m.
-1740-talet finner anan i de församlingar, som delades till följd
av Abofredens bestammelser. Genom freden 1 Nystad hade endast en f örsamling, Uukunieml [Ugunierrni] , blivit delad och
dess kyrka blivit på ryska sidan, men genom freden i Abo delades flera församlingar, Kerim&i, Saami~dci[Saminge], Mantyharju och i söder Pyttis. Församlingslivet i Kerimaki och Säämin& blev i praktiken sådant, att kyrkan och prasterskapet var
gemensamt liksom aven den därmed sammanhangande uppbörden av de kyrkliga avgifterna och pålagorna, som fortsatte som
förr. Detta pigick anda till slutet av svenska tiden, utan att riksgränsen på något satt skulle ha varit till hinders. Aven i Mantyharju fortsatte fGrsamlingsboma i den svenska delen av socknen att oberoende av gransrån såsom tidigare besöka kyrkan,
trots att den låg i den ryska delen. Kyrkoherden i denna fiksamling, Zachris Cygnaeus, bodde och predikade på ryska sidan av
gränsen men hade svurit den svenske konungen trohetsed? uppIaste från predikstolen de svenska myndigheternas kungörelser
och begick den svenska kyrkans högtider. Till %r 17-53 underlydde båda de på ryska sidan bosatta pras.terna i M a n ~ h a r j u
konsistoriet i Borgå, som ju låg på svenska sidan. Detta år blev
kyrkoherde Cygnaeuc sinnessvag och konsistoriet i Fredrikshamn utfärdade fullmakt för fö-ssarnlingens kapelian Berner på
kyrkoherdetjänsteil i den ryska delen av församlingen, medan
konsistoriet i Borgå gav honom motsvarande fullmakt för den
del av församingen, som lgg på svenska sidan.21Med kmdantag
'O K. G. LEINBERG,
Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VI.
Helsingfors 1902~S. 8, 74.
MATTHIAS
AKIANDER,
Her-damkne för fordna Wborgs och nuvarande Borgå
stift II. Helsingfors 1869, s. 61-69.
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av vissa tillfälliga störningar fortsatte sålunda församlingslivet
ungefar som förut h de av gransen delade församlingarnia som
om riksgränsen alls icke existerat. Endast langst nere i söder,
dar rnotsattr?ir~genmellan Sverige och Ryssland var mest k a m bar, klövs Pyttis gamla storsockeia efter fredsslutet 1 två nya, av
varandra oberoende f örsandingar.
I befoiknjngsförhållandgna P östra Finland kan iakttagas en
tydlig, fotlajpande rörelse över gransen till Gamla Eldand. B
slutet av 1700-talet, nar förhållandena p i de stora ryska donationsgodsen blivit svårare och den tidigare okända titskrPvni9lgen av soldater till ryska truppförband p$böa.Sades, f ö r e k o m e r
Fikval en rairelse åt motsatt hall, från Gamla Finland över gransen i väster. Varken frederna i Nystad eller Abo ledde till, att
all-nogea i större hopar skulle ha flyttat vasterom riksgransen.
På kartan och i terrangen skar riksgränsen gardar, byar och
saml~älleautan att I i h a l i verklagheten fiBnnå splittra dem. P2
bada sldor av grarisen blev befolkningsfö~hallandenavid det
förra. Grannar, släktingar och bekanta var så att saga inom h' rhå11 för varandra, och förbinde2senla mellan dem förblev i ciet
narmaste oofrandrade. 8 gränstrakternas försarn%ingsiivko~nmer
detta status quo till synes icke minst f ideliga giftermål 6ver
gränsen, utan att myndigheterna gjorde nigot försök att ingripa
mot detta. Det enda mail bjGd till att ctiivja var att mannen I6r
Iangre tid eller för alltid skulle begiva sig över gransen. Nar
kyrkoherde Cygnaeus i Maiz@harju i detta hanseende &T 1749
anhöll om instruktioner, svarade Ilndshövding Wrede, »at det
intet nekas at ömsesides grantzeii taga sig hustror allenast karlarne blifva qvar under den Ofverhet de tilhöra)). Och da generalguvernör von Rosen ett par & senare infordrade uppgifter
ona fö~acsningsfonma1iteterizaj saanband med äktei~skapöver
gransela, rapporterade land~hiavdin~ei~
i det östra Iiinet följande:
))%ona
nu Solket uti den til Rysland afstidde delen af detta L a h
ar af enahanda Religion och seder med de i denna sidan qvarblefne, iinskiont de kommit under främmande Ofverhet, så har
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ifrån ingenthera sidan blifvit eller skiäligen kunnat blifva förment, at skiftevis taga hustrsr af theras bekanta å ena eller andra sidan allenast at Mannen blifver med hushållet qvar å den
sidan under livars Ofverhet han lyder)). Landshövding Nordenskiöld i Mymmenegårds och Savolax Ian framhtil1 1753 för
regeringen, att varken han eller hans ftiretradare hade funnit
något betänkligt i att personer från Gamla Finland hämtade sig
hustmr från den del av landet, som var kvar under svenska kronan. Icke heller hade de funnit något oroande i att man som
hörde hemma i deras lan stikte sig hustrur i Gamla Finland.
Aven bland ståndspersonerna slöts äktenskap, dar kontrahenterna var hemma fran var sin sida av gränsen. Den nya riksgransen blev sålunda ingen skiljemur, utan livet i griinsförsarnlingarna fortgick ungefar som tidigare."
När folk fran dessa delade församlingar begav sig på färder
over gränsen skedde det inte blott i avsfkt att deltaga i kyrkliga
fromhetsövningar. B många fall avsåg man att uträtta mera vardagliga och paktiska göromål. Aven detta bidrog till att uppmjuka bestammelseriia i Abofreden. I synnerhet var det fallet
i det tidigare namnda »stridiga området)) Riitamaa, ty till denna
ort sträckte sig varken de svenska eller de ryska myndigheternas
makt. Beträffande detta omrade mellan de bagge rikena hade
man alltsedan freden i Abo åtminstone på svenska sidan tilllämpat principer, som avvek fullständigt bl. a. från rikets gränstullpolitik i övrigt. Nar nämligen regeringen i slutet av svenska
tiden infordrade vissa upplysningar om tullförhallandena 1 östra
Finland, svarade landshtivding Ramsay 1799, att tull darintills
aldrig hade uppburits på sådana varor, som friii svenska sidan
fördes till Riitarnaa mellan den svenska och den ryska riksgranLASK A/III/3 Landshövd. Wrede till kyrkoh. Cygnaeus 6.12.1749; AAIIIc;
Dens. till generalguv. von Rosen 16.7.1751. - FRA Avskrifter av gransförsamlingarnas vigsellangder. - AICIANDER,
Herdaminne II, s. 67-68; CEDERBERG,
VanhanSuomen ja muun Suomen valineri yhteys, s. 48-59.
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sen. Självfallet sökte sig både folk och varor till denna en mil
breda och alltid öppna port i tullmuren. Trakten kring Nyslott
invid Riitamaa var en av huvudvägarna för smuggeltrafike~i
över gränsen." såva! kronan som tullarrendesocieteten hade ytterligt obetydliga teillinkomster vid rikets ostra gräns. Handeln
österut med Gamla Finland lGpte som om riksgränsen alls icke
e~isterat.~'
Overhuvudtaget var hela det ekonomiska livet, enkannerligen
handelns benägenhet att återgå till sina gamla fåror P östlig r h ning, ägnatatt trassla till Nystads- och Abofredernas granslinjer och i motsvarande grad närma till varandra de två världarna på var sin sida av rdcsgra~lsen.Granshandeln var livlig,
likaså smuggeltrafiken, trävaruexporten fortgick utan hinder,
spaimrnålshandeln blev I 774 fri. Av den sistnämnda åtgärden
förleddes befolkningen till att tro, att det hädanefter overhuvudtaget var lovligt att utan pass och tull göra affärer över
Om denna handel över gränsen berättade t. ex. landshövding Riddercreutz 1774 för regeringen, att nlantmannavarorne olåfligen practiceras utur Riket til de Ryska stader i synnerhet Wiborg, til hvilken sistnamnde stad Osterbottniske och
Savolaxska Allmogens förbudiae resor i denna vinter efter allmänt rykte skola skett hopetals)). Vid denna tidpunkt betalades
i Viborg - dock undantagsvis - qa daler kopparmynt för ragtunnan, medan man på svenska sidan, i Lovisa, endast betalade
39 daler i s a m a mynt. Visserligen sades det, att i de d!hxmska
och Ryska städerna)) prisen på lantbruksprodukter var ))mast
altid Irka», men att ))Wiborgska handlande i alla tider kunna
sälja saltet för bättre pris [dvs. för köparen förmånligare] an
hvartill det bar p5 orten [Lovisa] kan föryttras))." Liknande

'"SRA Landshövd. Ramsay till Kungl. Maj:t

" WIRILANDER,
Savo, s. 835-2338.
" SRA Landshövd. Boije till Kungl.

14.1.1799.

Maj:t 10.8.1776.
SRA Landshövd. Riddercreutz till Kungl. Maj:t 7.2.1774 och Lovisa stads
magistrat till landshövdingen i april 1774.
'O

23
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uppgifter om det »vanliga))priset på salt lämnar landshövding
von Wright i fiopio lan i en skrivelse av år 1 ~ 8 2 . ~ '
Det var aven prisskill~iadeni fråga om saltet, som inan p; ledande håll betraktade som den egentliga orsaken till handeln
över gränsen. Denna omständighet - dvs. den nyska tullpolitiken
eller rättare sagt det ständiga ryska handelskriget mot Sverige
- påverkade handeln i östra Finland under hela 11700-talet.Vid
den Gstra riksgränsen sissm också i övriga gränstrakter var
saltet - P likhet med tobaken - av politisk betydelse såsom ett
hjälpmedel for ryssarna till att tubba och övertala befolkningen
på svenska sidan av gränsen. ))Salteller ksfte om Salt havde paa
Bonden samme Virkninag som Len eller kmfte om Len paa Adelsmanden. ))'%ed
fullt skäl betonade landshövding Stiernstedt
under hattarnas krig, huru viktigt det redan av politiska orsaker
var att till de 6sterbottnislca kuststiiderna importerades tillrackligt med salt sch tobak med tanke på befokningen i Savolax,
Karelen och Kymmenegårds härader P granslandskapet. ))Enär
de af egna i landet sig dermed ej försee kunna, fruchtar jag
hGgellgen at nöden dem tvingar, sig till Wiborg och Ryska trackterne vanda, till at hoos fienden uti tvångsmåhlet söka sidant,
hvarigenom de efter handen kunna komma i den förproligheet
på den sidan, som fienden genom dess insinuationer altjämt
trachtar efter, och då ingen uthvag inera öfrig, a"cringa dem
till den undersåteliga nit för Eders Kongl :a Maj :t och Riket, som
de till denna tiden å daga Iagdt.»30Tillgången på salt och tobak
liksom överhuvudtaget handelsförbållandenas utveckling i östra
Finland förblev under hela slutet av svenska tiden en faktor,
som bidrog till att skilja denna landsända från det övriga svenska
riket och i stället närma den tP11 riket på andra sidan gränsen.31
SRA Landshövd. von Wright till Kungl. Maj:t 8.3.1782.
LINDBERG,
Bondefreder, s. 15-16.
'' C. F. ALLEN^ De tre Nordiske Rigers Historie, III, Kj~benhavn1867, s. 2 3 1 .
" SRA Landshövd. Stiernstedt till Kungl. Maj:t 22.7.174~.
31 WIRILANDER,
Savo, s. 829-849
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J synnerhet de Ikartade handelsintressena på var sida. av
gränsen var 1 1r0g grad agnade att gynna ett dylikt narinai~de.
Saleinda motsatte sig borgarna i Lovisa n769 av ekonomiska
skäl, att kronofogden P Savolax nedredels härad7 Johan IYiPl~ekrnMeinander, skulle f5 uppratta en sågkvarn i Miettula by
i Ptlumala socken, darifrh han avsåg att exportera sågprodukter over graiisen t i U lyska sidail. Utan tvivel talade borgarna av
erfarenhet, nar de motiverade sin avvisande hallning. De betonade den fara som kunde hota r h e t i synnierhet vid krigstillstand, om de >)svei~ska»
sch »ryska))invånarna och kronotjanarira i gränstrakterna till följd av dylika ekonomiska bestyr
borjade umgås ined varandra. De kunde bliva v2iliier och ha
intressen i gemensamma företag, för vilka framgången vas till
fördel för bagge parter, men för vilka riksgransen saknade all
betydelse. Borgerskapet påpekade »hura: betänkeligit det torde
vara, att för mycket ffamiliaricera vår allmoge och cronobetjente
med Ryska undersåtare och samanbinda deras inbördes intresse ». De förmodade, att ))videt yppande oförmodeligit fredsbrott skulle det tiB afventyrs icke behaga the förra at se cornmunication emellan slg och Rysland ahruten och ett kåstsamt vark
[sagkvarnen i M l e ~ u l a ]med theraf dragen förtjenst afstadna,
hvaraf de ej kunde iimorra Riket hemta sig någon fördehé och
nytta. På f6lgden theraf larer Borgerskapet Icke behöfva illu~ t r e r a nTrots
. ~ ~ kovisabornas motstånd fick kronofogden ra-ttatt
grundlagga sin såg sclr fajrvarvade sålunda for f r a d d e n för de
savolaxiska travaruproduktema ett avsattningsoinråde p& andra
sidan gransen P Gamla Finland, framför alit i s t a d e i ~ ~Viborg
a
och ~redrikshamn." 3 Iajrträfflig harmoni med denna regelbundna och lovliga handel över östra riksgl-ansen strävade tjailstemannen 1 Gamla Finland att i kyrkorna i Savotax p5 svenska
" "A.
Lovisa stads borgerskap till Kungl. Maj:t, siile dato, anl. 2.4.1769, sasom bilaga till kammar- och commercekollegiets skrivelse till Kungl. Maj:t 10.5.
1770; sammansatta kollegier till Kungl. Maj:t No a r d a .
"" WIRILANDER,
Savo, s. 865-871.
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sidan av gränsen årligen låta uppläsa kungörelser om m a r k gångstaxorna i Gamla Finland och kungörelser om tidpunkten
for marknaderma darstades, »sökandes således)), som landshövding Ctiernstedt redan x 743 konstaterade, ))at draga Sialjaren
och Kiöparen ifrån Savolax till Willmanstrand. )>34

I djstra Finland uppvisar ägande- och nyttjanderätten till jord
vissa särdrag, som på ett ganska betydelsefullt sätt kom att
medverka till att de finska bosättningsområdena på var sida av
gransen sammansmälte till en tämligen obruten enhet redan förrän riksgransen från dessa trakter framflyttades till Torne alv.
I övererasstiimmelse ined riksgransens sträckning på kartan
löpte gr2nsrån i rät Pinje mellan de olika griinspdterna, utan
att taga hänsyn till de enskilda ägornas form eller omfång. Hemmanens agor i djstra Finland bestod före storskiftet av spridda
marker och jordområden, som ofta var belägna mycket avlägset
från varandra. Till följd av riksgränsens sträckning skildes betydande delar av dessa agor från bolstaderna och kom att lyda
under annan krona. Zacharias TopeSius har givit en levande
bild av dessa egendomliga förhallanden, som präglade agandeoch nyttjanderatten till jord i granstraktenma: ))Deti Abo ritade
blyertsstrecket gick så tvärt öfver gård och ägor, att medan
stallet och ladugården enligt kartan hörde till Sverige, visade
samma dokument, att vagnslidret och foderladan hörde till
Ryssland. Medan korna mjölkades på den svenska gebitet,
skummades grädden på det ryska; medan svenska ängsnejlikor
blommade på ena sidan om diket, blommade ryska blåklint p5
den andra. När jägarens skott brann af på ryska sidan, föll
hjerpen vingskjuten ned på den svenska, och nar bygdens ungdom lekte på ängen, hände sig, att den ryska kyssen strax derpå
åtföljdes af en svensk srfil. 35
Att riksgränsen på ett så hänsynslöst satt - åtminstone på
34
"j

SRA Landshövd. Stiernstedt till Kungl. Maj :t 30.12.1743.
Z. TOPELIUS,
Vinterqvallar I, Stockholm 1880, s. 79.
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kartan - delade aven enskilda ägor, ledde till att agande- sch
nyttjanderatten till de spridda agoomridena blev en faktor,
som i hög grad förändrade riksgränsens karaktär och förringade
gransråns betydelse. Redan strax efter freden 1Nystad träffades
6 I 723] en överenskommelse om nyttjanderätten till de splittrade jordagorna p5 var sin sida av gransen, mellan å ena sidan
landshövdingei~i Savolax-Karelen, Frisenheim, och å andra sidan kommendanten i Viborg, Sjuvalov. Denna överenskommelse innebar, att befolkningen tillerkändes ratt att utan hinder
fardas över gränsen för att på sina agor svedja, skörda och rödja
samt utnyttja sina tjar-, ekorr- och fågelskogar samt fiskevatten.
Overenskommelsen synes kunna motiveras med en punkt i Peter den stores ratifkation 1923 av gransegångshandlingar~~a
( 5 a ) , däri förhallandena vid gransrån mellan Lavanharja och
Setrisuo, en stracka av 8 mil, Zarnnades of~randrade,))sa att en
var av inviname å omse sidor sina jordstycken behålla o c l ~possidera ." Den muntliga överenskommelsen mePSail Frisenheim
och Sjuvalov godkandes inom kort av svenska riksrådet. Samma
praxis hade redan tillämpats i fråga om hemmanen i granstrakterna i Estland, Livland och Ingermanland. Den svenska regeringen lovade träda i föi-bindelse med ryska regeringen för att
f5 överensksamelsei~stadfast." Däremot erhöll Sjuvalov icke
ryska regeringens bekraftelse p5 detta avtal om nyttjailderatten
till jord över riksgränsen. I praktiken blev emellertid dessa förhållanden rådaiide Iangt in gå 1~00-talet." Annu m781 hade
agande- och nyttja~~derättei
till jorcl p$ andra sidan gransen
icke p&något satt begransats, utom för nagra hemman i Keri))

" Fredsfördrag, Gransetraktater och Rabref. Suomi, Tidskrift i fosterländska
ämnen, Helsingfors 1843, s. 214.
" SRA Landshövd. Frisenhrim till IC~tngl. Maj:t 28.7.1722. - A. R. SAARENSEPPA [CEDEKBERG],
K~~vauksia
Pohjois-Karjalan maataloudellisista oloisra 1
[Skildring av de agrara förhållandena i norra Icarelen]. Mikkeli 1912, s. I I I ;
A. R. CEDERBERG,
Siiomeil historia vapaudeil ajalla I [Finland under frihetstiden].
Porvoo 1942 ,S. 39-40.
3s MARTTIICERKKONEN,
Maan omistusta, s. 17.
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maki socken. Dessa hemman hade efter syimerligen segslitna
jordtvister, som funnit sin lösning först efter biiradstlngets dom,
varit tvungna att avstå frin att nyttja sina jordägor på andra sidan gransen." Det dagliga livet på girdarna i granstrakten fortgick silunda som om riksgränsen alls icke existerat* Inom skatteuppbörden stadgade sig ett sadant forfarande, att h e m a n e t
betalade sin skatt till kejsaren, om åbon bodde Z Gamla Finland,
iiven om utägorna var p6 svenska sidan, men att skatten betalades till konungen, om bolstaden låg väster om gränsen. Den
utveckling, som gå 1720-talet satt sin prägel på nyttjanderatten
till jord och p& skattepolitken, fortsatte också under de förändrade förhållandena efter Abofreden och varade anda till slutet av svenska tiden.
Hiivdandet av gårdarnas utägor på andra sidan gränsen tenderade att utveckla sig i sadan riktning, att de svenska undersåtarna mer och mer blev uilderlägsna de ryska. I dessa granstrakter - Liksom i beia östra Finland - var utiigomas Iage B fOrhållande till bolstäderna i allmanhet sådant att gårdarna p i
ryska sidan av gränsen hade mera omfattande sch mera avlagsna agor på svenska sidan än vad gårdarna p5 denna sida hade
öster om gränsen.40Denna omständighet hade sin grund i det
forna erämarksbrket och bebyggelseiis allmanna riktning, som
1 dessa trakter i övervagande grad hade gått: från sydost mot
nordväst.
Tydligen bevakade den ryska regeringei~mycket effektivt
sina undersåtars rättigheter. TiPI följd av vissa griieastvister, som
ånyo hade f6rekoaninit i norra Karelen, beslöt landsh6vding De
Geer 1760 att antligen införskaffa noggranria underrättelser om
agande- och nyttjanderätteil tilll agorna vid gransen. Kronofogden i haradet fisk i uppdieag att utreda, huruvida befolkningen
på den svenska sidan utnyttjade sina skogsmarker på ryska si-

" SRA Kronofogde Martini till landshövd. von Wright 30.10.1781 såsom bilaga till landshövd. von Wrights brev till Kungl. Maj:t 3.11.1781.
"O SRA Kronofogde Martin; till landshövd. von Wright 30.10.1781.
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dan på samma satt som de ryska undersåtarria markerna på
svenska sidan. De Geer yrkade också y& uppgifter om, huru
mycket nyttjandet av jord p; andra sidan gransen inbringade
samt vilken part som skulle förlora mera, om brukandet av dessa marker helt sch hållet skulle förbjudas och granslinjen göras
till en effektivt särskiljande »all&». På dessa fragor svarade
kronofogden i norra Karelen, Gabriel Wallenlus, att havdandet
av ägorna på andra sidan gränsen tidigare varit ))rmdePigare)),
men att det nu förekom ))ganska sparsamt och endast i nödfall,). Orsaken till detta var, att ))RyskaOfverheten p; alla platzer, dar Svenska haft sina enskylta eller med Ryska Invånare
samfalte hafder, plantera nya hemman och somligstades hela
byar endast uti det afseende att stänga de Svenska darifran)).
Dessutom hade invånare frin andra sidan gränsen med våld
lagt beslag på färdiga sadesstackar norr om granseii, bokstavligen inför tigonen på gårdsfolket. kanclsh6vdingen ansåg med
st0d av Wallenius' rapport, att det i hans lan skulle lända befolkningen till stor nytta, om havdandet av jord p; andra sidan
helt och hållet skulle förbjudas pi gemensam försorg av bagge
regeringarna.41
Havdandet av jord på andra sidan gränsen fortsatte 1jkvaP som
fönit, trots att den svenska regeringen redan fr. o. m. 1778
))börjat påstå det Rlksgransen böra vara en skilnad emellan
bagge Rikens undersåtares besittningar. Sålunda inberättade
laiidshövding Carpelan i Muopio Ian 1787, att de ryska undersåtania »aldeles opåtalt)) nyttjade sina jordagor g5 svenska rikets oinråde. Som en motåtgard föreslog landsh6vdlilgen, att regeringen skulle skrida till åtgarder fOr att anlägga torp på de utagor, som de ryska undersåtarna nyttjade p& svensl~as i d a ~ ~ .
Motsvarande åtgärder tillämpades av ryssarna i Gamla Finland
i fråga om svenska undersgtars äg~r.~"iCL slutet av den svenska
"l LASK Kymmenegårds landskansli D l I i ~ ~ i b
kronofogde
,
Walleilius till landshövding De Geer 26.8.1760.
' Y R A Landshövd. Carpelan till Kungl. Maj:t 12.12.1787~jämte bilagor.
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tiden hade situationen redan blivit sådan, att landshövdiilg VVibelius fruktade, att de svenska undersåtarna i havdandet av sina
utägor fullständigt skulle råka i underlage i jämförelse med
de ryska.4"
I synnerhet denna för de svenska undersåtarna ogynnsamma
utveckling i havdandet av agorna på andra sidan gränsen och de
åtföljande gränsfejderna förbittrade under hela slutet av svenska
tiden förhållandena i dcets yttersta 12n i öster. Redan år 1757,
då länsmannen Georg Neiglick i Gamla Finland hade bärgat
och tagit sädesskörden av några bönder i Matkaseka på svenska
sidan, fann kronofogden i norra Karelen det motiverat att framhålla: ))Om en ringa kronounderbetient, som nemnde länsman
är, skall få egenvilligt hemnas och handtera utrikes Bönder och
vasaller, som Ilkvist lefva under sin egen Konungs Höga hagn
beskydd, lämnar jag ilarhan."'D
Men invånarna i rikets gränstrakter i öster ansattes icke blott
av enstaka tjuvar, som stal skörden, utan aven av formliga rövarskaror från andra sidan gränsen. Dessa )jrosboiniker» som
främst torde ha kommit från Olonetz, härjade och begick illdåd såväl i Gamla Finland som i Savolax och Karelen på svenska
sidan." De plundrade de mogna svederna och sadesstackarna,
tömde rovgroparna på deras innehall och tillgrep andra agodelar, slaktade boskap, slog ihjäl folk och briinde till avsked upp
husen. Av rädsla for dessa rövare från andra sidan gränsen vågade man på 1750-talet i hela Karelen och i de östligaste socknarna i Savolax icke bygga sockenmagasin som på andra håll i
riket. Av samma orsak drog man sig för att i tiondebodarna förvara sina brannvinspannor t y aven de skulle ha bidragit till att
locka banditer och kanske bli bortrövade. Ju längre tiden gick,
desto vanligare blev röverierna. Aqr 1741 - redan före krigets

" SRSRA Landshövd. Wibelius till Kungl. Maj :t
"'SRA Landshövd. De Geer till Kungl. Maj:t
45

29.I I . 1803, jämte bilagor.
23.1.1757,jämte bilagor.
För talrika upplysningar om förhållandena i Gamla Finland står jag i tack-

samhet till kännaren av dessa förhållande^^, professor Ragnar Rosén.
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utbrott - hade konungen av landshövdingen i det östligaste
länet fått mottaga åtminstone åtta ansökningar om hjälp och
truppförstärkningar för att kuva rö~arbanden.~"r I 766 korn
sju ryska soldater i full mundering anda till Siikakoski i Iitti
[Btis] väster om Kymmene alv. I trakten av Riitainaa var 1-6varna ett ständigt
På själva juldagen 1794 antastade fem jägare från ryska sidan kyrkfolket på svenska sidan i
Merimäki och pryglade dem så, ))at de svenska undersåtare blå
och blodiga med Pifvets afventyr undankomrnit)). En rysk överste i trakten faste alls intet avseende vid intermezzot och icke
heller en rapport av kronofogde Hasselbladt föranledde i Stockholm direkta åtgärder till gränsallmogens skydd.48Tidvis samlade sig banditerna till formliga rövarbaiid. Till den svenska delen
av Kerirnaki kom 1802 nzo man för att röva säd och till Saaminki 1805 sainmanlagt 90 man. Deras byte blev tusentals sadeskarvar, befolkningens viktigaste produkt.49
Under dylika förhållanden frestades invånarna i rikets östra
granstrakter att själva ordna sina angelägenheter och sitt liv på
ett satt, som syntes dem bast. Detta hade icke minst sin grtmd
i den egna regeringens allt tydligare visade ofömåga att garantera gransbefolkningen skydd till liv och egendom mot farorna,
som hotade österifrån. De vid gränsen rådande förhållandena
tvingade befolkningen att verka på egen band. I de avlägsna
gränstrakterna hade man sedan gammalt haft för sed att oberoende av regeringens åtgarder och direktiv överenskomma om
lokala »gransfreder)).Osäkerheten i gränstrakterna belyses saval av dessa folkliga avtal som av de ovan omtalade gränsfejderna och röverierna, som var oberoende av de politiska relationerna mellan de bilda rkena. Denna labilitet var under l-iela
' Y R A Furuhjelmska samlingen.
" SRA Kymmenegårds landskansli till Kungl. Maj:t 3.5.1766.
"' RA
Kuopio landskanslis memorial 25.I . 1794.
"'RA
Landshövd. Ramsay till Kungl. Maj:t 26.1.1802 och landsl-iövd. Wibelius
till Kungl. Maj:t 14.11.1805.
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1700-talet kännbar langs rikets hela östra gräns, från Kymmene
harad i söder till de nordligaste socknarna i Kajaneborgs lan.
Bewdelsefullt var framför alltf att denna labilitet försvagade
sambandet med rikets centrum och förstärkte de separatistiska
tendenserna i periferien, oberoende av att grksmarkens speciella förhållanden ur den politiska psykologiens synvinkel kunde utlösa Inbördes motstridiga reaktioner. Varlden på mdra
sidan graiisen var både lockande och skämmande. Biide det
ena och det andra påverkade emellertid förhållandena därhan,
att anknytningen till riket för vart årtionde som gick, försvagades. Trycket från realiteterna på andra sidan gränsen k h d e s
alltmera förkrossande och föreföll att med tyngden av ett oundvikligt öde påverka den östra riksdelens framtid.

ara
1 det föregående har skildrats förhållandena vid rikets östra
grans i slutet av svenska tiden, i granssocknarna i Kajaneborgs
län, Savolax, Karelen och vid Kymmene. Redan p& grund av
dessa forhallanden vaknade hos mången ofrånkomligen tvivel
på möjligheterna att med framgång försvara landet, tvivel pai
att rikskärnan Sverige skulle kunna värja den östra riksdelen.
Rövarbanden frin öster fortsatte årtionde efter artionde i allt
större utsträckning med sina illgärningar, och vid hiivdandet av
sina marker på andra sidan gränsen råkade de svenska undersåtarna i ett alltmera markerat underläge. Tvivlet fick ökad
naring och stoddes yttermera av de farska higserfarenheterna.
Händelserna under stora ofreden kvde kvar i bittert minne hos
det finska f o&et under hela I 700-talet. Hattarnas krig, »lilla
ofredenH ,visade ojävaktigt i vilken riktning den militära maktutvecklirngen pekade. Gransförandringarna H 72 jc och T. 743 hade
stympat rikets område. Den tidigare rörelsefriheten i försvarszonen i öster hade blivit bcskuren. Finland blev ater, som f ~ r e
Vasatiden, det främsta bröstvamet mot Ryssland, som var p i
vag att europeiseras och vaxa till en stormakt* De11 östra riks-
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delen och i synnerhet dess yttersta griinsområde befann sig i en
fullständigt
och försämrad militargeografisk situation.
De förandrade förhallandena hade på ett ofta mycket bårdli51lt satt påverkat mannislcornas öden och givit dem bittra erfarenheter. Befolkningen f gräiislaneai kunde helt enkelt icke
undgå att draga bestämda slutsatser. Varen 1741 yttrade en
savolaxisk officer, Samuel Jakob Hastesko - kapten för Idensalmi kompani och farfar till den kände anjailamannen - till en
passerande rysk kurir: ))Uns ist der Zustand ~ m ddie Gegenverfassung in Russland besser allbier bekannt als vfelleicbt dein
Ministerio in Stockholm und wir sehen vor Augen, dass wir
nicht ilur mit blutigen K ~ p f e nwurden zuriickgewiesen werden, sondern auch wol-il Gefahr lauffen gantz Finnland in einem
S o m e r zu verlieren; fiat? wenn sie es nicht besser haben wollen. » Det kan knappast betraktas som en slump, attdetta skedde vid samma tid, som man i sekreta utskottets mindre sekreta
deputation diskuterade priset för ett eventuellt ixderlag och
Iattsinnigt yttrade, att neildaste hasarden vid verkligheter [dvs,
krig] vore lyckans utslag och Finlailds ruin eler fiorlu~t)).'~
Mot bakgrunden av de förhållanden, som på de föregående
sidorna endast a korthet kunnat skildras, har vi full orsak att
draga vissa mera allmanna slutsatser p&grundval av ett dylikt,
av en händelse bevarat uttryck för en enskild persons politiska
uppfattning.
Det yttre sambandet mellan Sveriges och Fiillands historia
överskylde en djup inre klyfta, som obönhörligt skulle f6ra
dessa f o k tlll en slutlig skilsrniissa. I den savolaxicke kaptenens
ord avspeglar sig tydligt den defaitistiska s t h n i n g , som hade
fåttmakt över simena särskalt i östra Finland under tiden efter
Det ar af iirf ahrenbeten bekandt, att
de gamla ofrederna
folcket i Savolax och sardeles E CareZen are C: som ok billigt kan
wara :l) klenmodige och rädde for ryssen,» påstod Israel Nesse1).

"O C. G. MALMSTROM,
Sveriges politiska historia II. Stockholm 1895, s.
FRA Waaraneils saml. Rossica, kuriren Franz Schaevii rapport 17.3.1741.

422.
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lius redan 1709 då han föreslog att folk måtte flyttas från Dalarna för att »cultivera)) landsändarna i östra Finland, »hwarmed det andra savolaxiska och carelska folcket kunde wahnias
till modig- och stridzbarhet, att kunna bijspringa arméen, nar
den behöfwer agera emot ryssen)). Nesselius gjorde gallande,
att allmogen darstades ))förstår fuller intet någon reputation,
men larer tyska sig intet kunna stå, nar Riga, Revel och Wiborg
intet har stådt)). Med befolkningen i östra Finland i tankarna
berättade Nesselius vidare - med en föraning av den historiska
utveckling, som förestod: »Wwarfore om detta folshet, soan are
med hafwet skillde ifrån moderlandet, talar ett helt annat språk
C: Gud gifwe, at de alle lange sedan hade brukat swänskan :]
och har ngstan andra seder, komme engång at få något galit uti
sina hufvuden det Gud dock förbiude, kan iag intet see, hum
de kunna wara tilltroendes, serdeles en del». Den folkrika ryska
nationen skulle annu efter ett nederlag förmå förnya sitt angrepp med två, tre ja fyra gånger större truppstyrkor: ))Om
han då komme til den öfwerdåd, at sanda ut 115gra patenter, s3
wet iag intet hwem har wore, at tro mera.n5'
Ännu år 1740,omedelbart inför hattarnas krig, gav riksdagsmannen Jöran Markusson, som representerade Kymmene och
Lappvesi barad, följande skildring av den otrygga atmosfären i
granssosknarna: ndagelig förfarenhet medgifwer at wi boo osaker för wåra grannar och landet ar på alle stallen öppen och ej
ar någon förhinder om Ryssen ut skickar 10 man till lawar tionde boda under namn af rosboineker, såsoin wid Sinckler mord,
så draga de så lätt af sned den lilla kopparen [frågan gallde
briinnvinspannornas forvaring i tiondebodarna] at nar de utgifwa sig ifrån grantzen om aftonen at de äro i morgon om middags tid i Wiborg til bakars igen med deras koppar rof, och
ändock 5- iilgen ofred en gång förwerkat, utan h e n fattige all'l MARTTI
KERKICONEN,
Israel Nesselius' betänkanden. Suomen historian lahteitä
6, utg. av Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1949, s. 14,140-141.
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mogen som sitt mister hade sin egen skada att hålla till godo)).
Nar ryktena om mordet p& Sinclair nådde Finland, gav de i
granssocknar~ianiiring åt en folkstämnii~g,som mera präglades
av rädsla och panik an av krigseggande hat. Under Pilla ofreden
och under piverkan av de rådande förhållandena stärktes defaitismen och blev sedan rådande anda till slutet av svenska tiden. Granseil lag öppen nastan ~veralltoch granstrupperna var
alldeles otillrackliga. Osderheten var sjalvfallet mest kännbar
i sådana trakter, dar man var fjarran från rikets centrum och
nara den nyblivna stormakten Ryssland.
Denna konstanta känsla av otrygghet och rädsla för att förlora liv och egendom influerade på ett avgörande sätt iiven allmogens politiska inställning. Nar man bedömer allmogens hallning sltulle man visa bristande insikt i tiden och göra sig skyldig
till en anakronism, om man antar, att bönderna vid något tallfalle skulle ha f&tat för högre ideal eller större helheter an den
egna familjen eller hemtorvan eller i basta fall hemsocknen. För
allmogen konkretiserades riksenheten i Itonungen, som långt
borta i Stockholm strålade i landsfaderlig ful&omlighet såsom
den personifierade godheten och rättvisan. För honom - och endast för honom - var bönderna i gränstrakterna villiga att gripa
till vapen, såvida de trodde att krigståget kunde landa till nytta
för den egna trånga hembygden. Det ar mycket belysande för
dema installning, att landshövding Stiernstedt i början av hattarilas krig utan större besvar lyckades uppbada bönderna i
Savolax och Karelen till att försvara gransen, men så snart det
blev uppenbart, att ))konungens))åtgärder icke bidrog till att
skydda vare sig liv eller egendoin i deras l-iemsocknar, var de
lika redo att stalla sig under beskydd av den som bar Rysslands
krona. Befolkningen formligen tavlade om att skaffa sig skyddsbrev av ryssarna och om att svara kejsarinnan trohetsed. Efter
Nyslotts kapitulation skrev landshövdingen rådlös och förundP
-

" SRA Landshövd. von

Dittmer till Kungl. Maj:t 7.3.1740,jämte bilagor.
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rad till regeringen om den oväntade och snabba förandringena
i befolkningens tadesatt: ))Garnisonen har tvungit Conimendanten till capitulation, emedan de, som säjes, föregifvit att de
allenast 200 man till antalet ej kunde gi6ra n~otstånd,då arrneen
ej mhktade det giöLa. Det synes sasom hela detta Landet nu
mera komrnit ofverens att på enahanda satt svara, då man dem
till motvärn o& förra tapperhet vill uppmuntra. Vargiaringsmanskapet och Bönderne af mitt i ngder anförtrodde höfdingedöme, som eiiest hela detta förflutne året [ ~ q q a ]vid många i
de största farligheter varit oförskrackte, oansedt dhe ock ledo
svår huilgersnöd, haha dock trodt detta tians till deras vigtigaste ursakf at nu draga sig undan inina Befallningar och
uppmuntringar till försvar emot Fienden. Ingen ting går mig
mera til Sinnet an at hela Fjendens Force hvar med han tvungit
Nyslått och nu blifvit Mastare öfver Safvolax, ej skall vara mera
an 900 Mail infanterie eländigt folck, uthlefvade gubbar, eller
unga Pojkar och dartil 1000 Cossaker. - - - Ty då fienden ännu
ar 30 till 40 mihl ifrån nagon ort, så berattas att allmogen redan
skickar Deputerade till att begara skydd och uti de aflägsnaste
socknar skal1 densamma ej mera vilia åtlyda Eders Maj:ts Betienter, hvarigenom Fiendens styrlta mer och m r ökas men
Sveriges däremot aldeles aftager. »53
Ur jordmånen av tilltagande otrygghet och defaitism spirade
med tiden separatistiska tankesatt, som senare kom att ha sin
andel a det autonoma Finlands tillkomst. I synnerhet i krigstid
f6rsökte myndigheterna på andra sidan gransen gå allt satt
främja dylika opinioner. Redan Nesselius' ovan citerade uttaBande [I 7101 om eventuella fientliga »patent))visar, att dylika
riksfarliga atgarder till att locka filmarna var k h d a redan från
det stora nordiska krigets dagan; fr2n åren efter nederlaget vid
Poltava. Det klingade nära nog som en påminnelse om att faran
för ett liisgörande från den svenska rikskärnan fortfarande existerade, nar representanterna i bondeståndet för Stor- och kill" SRA Landshövd. Stiemstedt till Kungl. Maj:t 31.8.1742.
P
&
-
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Savolax vid 1-23 års r h d a g krävde, att regeringen aned det snaraste måtte tillsatta en kommissioiz för att undersöka förliållandena i landskapet, emedan allmogen i östra Finland var så "sttungad av alltför dryga kronoutskylder, mit de i fall eij andrlá~g
64
blefwe, nödgades gifwa sig till fienden)). Att döma av uttalanden av vissa ledande statsman i den osa%crautrikespolitiska situationen efter kriget insag man i Sverige, visserligen endast tillfalligt, Finlands nya situation och nödvandigheten av att andra
den tidigare installningen till denna riksdel. Nar riksrådet varen
1723 diskuterade beviljandet av frihetshr åt staderna X Finland,
pspekade Johan Lilliei~stedt,att: »man har s5 mycket större
skiähl at wai-a dem i Finland faworable, och at de måge åthniuta
lika friheter med staderila har i Swerige, som Fiidand ar nu en
grantzeort, och böra innewåhnarne dar athminstom så lindrigt
hanterade warda som har i Swerigen." H ett brev till Ptonu~igea
1725 underströk ordföranden i den för Finland tillsatta västra
uildersökningskornmissionen, Germmd Cederhieh, FPnlanCls
blya situation i dess egenskap av ett »gransland mot en fientlig
makt)).Gentemot dess invånare borde man nu visa särskild valvilja oclz mifdl-iet, i synnerhet som furst Galitziil - såsom det
försäkrades - under kriget lyckats väcka en viss sympati Ilos
befolkningen, ))såatt en stor del av allmogeiz fortfarande hyser
en synnerlig förkärlek för det ryska valdet)). Riksradet Josias
Cederhielm å sin sida ansåg, att liknande mdersöhingskommissioner borde tillsiittas frainför allt ))till att hugna landet)),
som nu skulle ))särtiaspå god foot » . 5 G
Redan då, under stora nordiska kriget och artiondet darefter,
llyste man tvivel om Finlands framtida trohet gentemot riket.
Genom edsavläggelse skulle landets invanare efter kriget 1cnytas
54 K. O. ALHO?
Lantinen tutkijakunta ja sen toiminta vuosina 1725-1727 [Den
västra undersökningskommissionen och dess verksamhet 1725-17271. Historiallisia tutkimuksia julkaissut Suomen Historiallineii Seura 26, Helsinki 1940, s. 46.
ALNO,
a. a., s. 82.
""ALHO,
a. a., s. 82-83.
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fastare till riket, men avlaggandet av trohetseden till Fredrik I
visade sig vara en arbetsdryg uppgift. Germund Cederhielm
meddelade sålunda 1725 konungen, att han konstaterat, att alla
iiigalunda ännu hade svurit eden. Med hänsyn till Finlands nya
stallning såsom gränsland betonade han?, att edsavläggelsen var
mycket viktig.j7 Det var i synnerhet befolkningen i östra Finland, i lanen och haradena vid gränsen, som behövde detta balid.
Men ännu följande år (I 7261 hade varken borgerskapet eller
allmogen svurit eden. De edsförbindelser som de en gång hade
givit ryska kronan, hade icke heller hopsamlats och skickats till
Stockholm. Bland prästerskapet framskred edsavläggelsen till
svenska kronan så trögt, att t. ex. kontraktsprosten i Södra Savolax eller S:t Michels kontrakt, Kristoffer von der Heide, fann
sig föranlåten att i en i synnerligen karva ordalag hållen skrivelse till det underlydande prästerskapet ställa frågan, ))vad de
egentligen hade att invända mot att avlägga eden till Hans
Kunglig Majestät eller mot suveräniteten)), då de framhärdade
i en dylik »djärvhet och dristighet)), att trots upprepade befallningar utebliva från edgångstillfallena. De mest motsträviga av
~ förefaller
. ~ ~
prästerna i Savolax svor trohetseden först 1 ~ 2Det
sålunda, som om det redan under stora ofreden och de närmast
följande åren var på vag att uppstå en spricka i ))det gemensamma faderneslandet ».
Just i denna spricka strävade den ryska statskonsten och
krigspropagandan att under den följande ofreden driva in en
kil f6r att splittra det svenska riket. Detta var i synnerhet avsikten med kejsarinnan Elisabets manifest 1742, däri man försökte locka landet att såsom ett förment »självständigt rike))
stalla sig under det ryska kejsardömets beskydd. Syftemålet
var att undergräva finnarnas stridsmoral och bringa den trohet,
de svurit konungen av Sverige, att vackla. Nar fienden mycket
j7
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snart nådde det avsedda resultatet berodde detta i avgörande
grad påprasterskapets inställning.
I gingna tiders samhälle var priisterskapet en synnerligen
be~clelsefuP1faktor vid bearbetandet av den politiska oplnlonen. När landshOvd9ng Stiernstedt 1745 rekommenderade magister Abraham Poppaus till det lediga kyrkoherdeambetet i
Jorois farsamling, litade han framfor allt till sina personliga erfarenheter under det nyligen överståndna kriget: ))Nusoin Jag
af förfarenheten förspordt hvad stor Nytta Eders Kongliga Majestet acla Riket kan hafva af en valsi~madoch ärlig Almoge
- - - oeli jag derjemte förfor at deniia almogens disposition
kommer besy11nerl:n an på ~~itiska,
förnuftiga och beskiedelia
Präster, så understår jag mig at i underdånighet gifva Eders
Kangl:a Maj:t vid handen, Ilvad Nytta det med sig Biafver at
vid Pastoraternes besattjande på denna Crantz-orten nådigt
afseende hafves på sådane Man. )) Under kriget hade han 1 ))uppmundrandet)) av allmogen hak stor nytta av den prastman, som
han nu rekommenderade, liksom av dennes ))arliga))fader,
gamle prosten Poppius i okk kas." hastens tiinkesätt påverkade
i synnerhet allmogens uppfattning. Nar han uppläste kungörelser fran predkstolen kunde han ideligen motivera och förklara
dein med egna ord. Aven i predikningarna kunde prästen strrö
ut detaljer ocli valja valorer, som visserligen formellt syftade
på de himmelska boningarna men i verkligheten avsig denna
världens samhälle. För att kunna dirigera allmogens politiska
tankesatt i önskad riktning var det darf6r av avgörande betydelse att vinna prasterskapets öra. FOr att belysa de politiska
opinionernas utbredning skulle det sålunda vara sarskalt viqctlgt
att f5 kännedom om det inflytelserika grasterskapets installning
till tidens brännande frågor. Det finnes a själva verket vassa
möjligheter att kartlägga denna opinionsbildning under lilla
ofreden, en tid som var särskilt betydelsefull för sjalvstandigI-ietsideologiens uppkomst i Fiailand.
'' SRA Lmdshövd. Stiernstedt till Kungl. Maj:t 7.10.1745,
P
-
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De första exemplaren av kejsarinnan Elisabets manifest nådde Savolax redan 4 början av april 1742. Trots att landshövding
Stiernstedt fann det motiverat att bedyra för konungen, att han
själv hade undvikit att läsa ett enda ord av dess innehål »hälst som jag aldrig trodt mig kunna få ifrän Ryska sidan
Sunda Patriotiska betrachtelser eller Lärdomar)) - fiirblev manifestets ordalydelse ingalunda okänd varken för länets hövding,
dess övriga ståndspersoner eller för allmogen." För att trygga
den avsedda psykologiska effekten lät fältmarskalken de Lacy
i mitten av juli en uppmaning ut$ till samtliga präster i Savolax att från predikstolen kungsra och pä annat sätt utsprida
kejsarinnans niaiiifest, som medföljde skrivelsen. Samtidigt anmodade de kacy länets prästerskap att tillsammans med församlingsvis valda deputationer komma till hans »faltlager wid
Kuppis Bro-by» i Pyttis för att erhålla skyddsbrev. Landshövding Stiernstedt utfardade för sin del ett motmanifest, som
skulle uppläsas frän alla predikstolar i Savolax, och befallde,
att varje exemplar av kejsarinnans manifest, som påträffades,
utan att kungöras skulle överlämnas till kommendanten på Nyslott, 6verstelöjtnant Gyllenecker, eller till någon av kronans
lokala myndighetspersoner. Trots detta r0nte de Eacys skyddsbrev stor efterfrågan och av tecknen att döma upplyste d i n g a
präster i Savolax sina åhörare om vad kejsarinnan ut10vat.'~
Följderna blev snart uppenbara. Nyslott kapitulerade utan motstånd redan den 8 augusti utan att landshövding Stiernstedts
ovannamnda manifest knappast ens hunnit kungöras. Redan
några dagar senare Infann sig i det ryska lägret anda från Tavastland personer, som önskade erhålla skyddsbrev, bi. a. kyrkoherden i Vånå, T11ornas Pacchalenius, tillsammans med sjutton andra, dels präster, dels andra ståndspersoner, dels bönder.

" SSRA Landshövd. Stiernstedt till Kungl. Maj3 13.4.1742, såsom bilaga kronofogde Masalins skrivelse till landshövd. Stiernstedt 6.4.1742.
61 S M Landshövd. Stiernstedt till Kungl. Maj:t 17.8.1748, såsom bilagor fältmarskalken de Lacys skrivelse till prästerskapet i Savolax 14.7.1742 och en avskrift av landshövd. Stiernstedts manifest 6.8.1742.
---A-
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Vid samma tid besöktes det ryska högkvarteret a Borgå aven av
kyrkoherde Gygnaeus frail Mäntyharju och ))Forsander från
ang gas nie min ." Sommaren H 742 yppade sig uppgivelseandan
icke blott i Sysma utan avera annorstades i Tavastland samt i
Nyland." Redan nagra. dagar efter det att s6000 maa-n hade kapitulerat i Helsingfors gav sig Tavastehus utan strid åt fiendeil.
Kejsarinnans manifest syntes överallt förlama försvarsviljan.
Den fientliga krigspropagandan spred sig bedövande över Pandet från gränsen mot viister och norr.
Särskilt kyrkoherden Henrik Helsingius i Iisalmi [Bdensalmi]
storförsamling i norra Savolax verkade mycket ivrigt och synbarligen aven framgångsrikt för att lörlarna försvaret i östra och
norra Finland och delvis aven P Osterbotten och f ~ att
r införIiva dessa landsdelar med kejsarinnans maktsfär och s6liailda
lösgöra dem från moderla la ii det)). Den n3 september P 742 redogjorde Helsingitis för den ryske kommendanten på Nyslott,
furst Mesjtjerski, för sina åtgärder i denna sak: »Ahledhvad trogen o d e t , flit och försigtighet jag låtit mig angelagit vara, att
fuligiöra allt det, som till Hennes Kejserliga Majestets, min allernådigste 0-vei.be.t~hoga nöje tjena kunnat, och förmarkte Er
M6ga Nids höggunstiga astundan till mig, under mitt vistande
y6 Nyslott, vara med WGga Kejserliga Manifesteriles och expressers utsandande till mina vanner av prasterskapet i Cajana
Pan och Casterbotten - thet larer Herr Capitain Vasili Ivanovitsch Czerejeff ej allenast geá~oinbref låtit Ers Höga Nåde förstå, utan thet visar och sjelfva verkan och utgången, tå jag tror
att Gajaneborg under then store Rikes styrelse öfverlamnas
'VEINAR
W. JUVELIES,
Savon linnan antaut~in~inen
v. 1742 ja sita seuranilut
jalkinaytös [Nyslotts kapitulation år 1742 0 ~ 1 1 dess efterspel]. Mistoriallicen
Arkisto 40: g, Welsinki 1933, s. 1-19 K. E. F. ICNATIUS,
Om kyrkoherden Thomas
Pachaleilius' Rögrnålsprocess, Historiallinen Arkisto 18, 1903, s. 226-229.
" Y. R. DANIELSON-KALYAKI,
Suorneil valtio- ja yhteiskuntaelamaa r8:nnella
ja r9:nnella vuosisadalla [Stats- och samhällsliv i Finland under adertonde och
nittonde arhtindradet]. Piirteita ~apaudenajaltaI [Drag ur frihetstidens historia],
Porvoo 1929, s. 36-39.
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utan Sien ringaste manspillan.)) Det gick si, som prosten Helsingius I f0rvag hade vetat att det skulle gå. Kajaneborg kapitulerade utan motstand p5 s a m a satt som tidigare Nyslott och
Tavastehus. Representanter för ståndsperso~~ema
och bönderna
i de omkringliggande socknarna tog kontakt med den ryske
kommendanten på Nyslott och anhöll i enz av dem undertecknad
))adress» att de mirte befrias från att erlägga den påbjudna
spannmålisskatten. »Sasom en följd af denna Helsingii nit tsrde också det f & anses, att Limingo sockens presterskap och nigra få ståndspersoner samantradde och f6renade sig om en
adress till Herr Furst Mechtsjerskij för att erhålla skydd, mot
16fte att alldeles afhålla sig ifrån allt som det minsta kunde bidraga till de svenskas krigsoperatioi~er)>.F4
Men bland prästerskapet i Savolax existerade vid samma tid
även en rörelse på bredare front an Helsingius' och hans ))v"nersn str5vanden 1 landskapets norra delar och i österbotten,
Redan före kriget, våren 1741, kunde deil ryske kuriren Franz
Schaevieis konstatera, att samtliga präster som han hade samtalat med under sin färd - alltså just i Savolax - varit av samma
uppfattning som den tidigare namnde kapten Hastesko, namligen att Finland Inom kort skalle förenas med det ryska 601ket.'"et
katastrofala nederlaget vid Villmanstrand redan i
början av kriget och särskilt BiuvudaiPméens retratt i sOder var
agnade att s t a k a denna staming. Samtidigt med att prosten
Helsinglus p& sensomaren 1742 éitlcolporterade kejsarinnans
manifest i de nordliga socknarna, grodde i de defaitistiska stamnlngarna bland piisterskapet i Savolax och Nyslotts lan tanken
p; annu mer vittsyftande åtgarder. Möjligen m d e r -partiell medverkan av andra ståndspersoner och allmoge utsåg dessa praster
ar i en de1puta"con som skulle bes& g~tvemements-

" FRA Furuhjelmska saml. Handlingar rörailde kriget rq41-1743 IIi häfte
XVII, prosten Helsingius' brev till furst Mesjtjerski 13.9.1742 jämte Furuhjelms
marginalanteckningar.
B" FRA Waaranens samling. Schaevii rapport 1q.3.1741.
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kansliet i Viborg. Deputationens ledare var kyrkoherde i Malityharju, Zachris Cygnaeus, och dess m e d l e m a r kornetten Karl
Rudolff fran Rantasalmi och en viss Argillander, förmodlhgeii
godsägaren Henrik Argillander i Keiopio socken. Deputationen
hade med sig ett antal )jsakallade postulater)), vilkas viktigaste
punkter ~Brde Finlands framtida stallning: skulle icke Hans
Kungliga Höghet Hertigen av Holstein-Gottorp vara benagen
att taga F i ~ ~ l a nunder
d
sitt beskydd och bliva regent över Landet, som eizligt manifestet skulle uppln6jas till autonom stat.66
Deputationen avspisades emellertid Hott med ett muntligt yttrande av guvernementskamreraren Mromgein. Det framgick
darav, enligt Cygniaeus natt vi vore få och ett SIåtz Eahn alleiia,
som om sådana vichtiga saker påminten, och att ))saken ar s&
subtilt som med storsta f6rsichtigBr;et bör hanteras och i des f6retaga~zdeafbidas Her~nesKejserl. &Haij:ts AIler~iadlgsteudatelse
och utgående befallning)). D&kejsarhuset var nara befryndat med
hertigen, ))sakundet det vara Landet lieka godtuilder hvilkenderas Hand och Lydno det då lydde en liten tic!)).))Notabenen, pipekade Cygiiaeus i sin till prasterskapet i Savolax riktade redogörelse för deputatioiiexis resa, »Har af kan klarligen sktinjas, att
vi ved detta tillfalte tagit vatn öfver l-iufvudet, och hade Jag
hierteligen siarna önskat, att deilria Touren gat mig f6rbij. D"
Abofredenis p5 många pu&ter )idisputerliga» graiisliije erbjöd Ryssland möjligheter att också i fortsattningen bedriva
Sverlgefientlig propaganda i Finland. Avsikten med denna agitation var, i synnerl~etnar de politiska relatio~iernamellan rikena skarpres, att locka filmarna att skilja sig från gemenskapen
med Sverige och Grena sig till ett folk med dem, som bodde p&
andra sidan gransen. I synnerhet i slutet av 1740-talet befann
sig av de ryska myndigheterna. utsanda uppviglare pi agitations""DANIELSON-KALMAR~,
Piirteitä vapaudenajalta, T s. 41.
LASK Mangasnieini kyrkoarkiv I/r/III. Kyrkoherde Zachris Cygnaeus till
prästerskapet i Savolax och Nyslotts län 24.9.1742. Professor Ragnar Roséi~gjorde
'O

mig uppmärksam på detta brev.
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resor i Finland. P Savolax och t. o. m. i norra Tavastland rörde
sig sålunda år 1748 ))ryssar))från Repola på andra sidan gransen. Dessa ))ryssar»,eller rattare sagt karelare fr&n Vitahavskarelen, drev omkring framför allt i Iisalmi socken under sken
av att vilja köpa upp palsverk. De >)besöktemast liwart hemman i hela socken)) och uppeggade invånarna till missnöje med
den lagliga iiverheten, uppmanade dem att icke erlägga sina
kronoutskylder och föregav, att skatterna och utskylderna på
ryska sidan var mindre an skatterna till svenska kronan. De
förklarade vidare, ))att Freden med Ryssland finnes stridig och
att Ryska riket åstundar att f å hela Finland til ett Pand samt att
invåmrena giort oförsvarligen i det de utan afseende till den trohetsed de under sednaste ofreden l e m a t Hennes Kejserliga
Majestet i Ryssland aflagt sin huldhetsed kinder Ers Kungliga
Majestet vår Allernådigste Konung och Hans Kungliga Höghet
vår Allernaidigste Arffurste.)) På denna punkt hade visserligen
de trogna undersåtarna mijjlighet att påminna »ryssarna» om,
att Viborgs guvernementskansli redan 1743 efter fredsslutet hade låtit kungöra i kyrkorna, att kejsarinnan befriat den del av
befolkningen, som blivit kvar under svensk överhöghet, från
dess trol-ietsed till ryska kronan. Men agitationen fortgick, rykten och nyheter spreds i socknarna och p&erkade folkstamningen. Det sades, att ))somryska krigsmakten icke kunde emotstås, så borde invånarna besinna sig och icke lita på osäkert
beskydd)). ~Våilgenpåminde sig piilsuppköparnas hotande atbörder och förutsagelser: de hade, ryktades det, a stugorna ryckt
till sig partor (dvs. stickbloss), brutit av dem och sagt: »dar
har ni edra gevar)).De skall vidare ha yttrat, att ))nardet blifver
Krig så arom vi ett Folk med eder, ty vårt Rike såsom mäktigt
intager detta land och giör grants emellan sitt och Svenska riket
i Kemi 5)).Så Iange gransen mellan Sverige och Ryssland icke
var slutgiltigt bekraftad »bör man noga höra åt, huru det blifver med freden))Eéirran man efterkom konungens befallningarDcs
p

" S M Generalguv. von Rosen till Kungl. Maj:t 21.12 och 27.12.1748, 19.1
och 16.2.1749, jämte bilagor. - LASK Kangasiiiemi församlings kyrkoarkiv Eb: I,
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Försöken till frigörelse från Sverige vid tiden för lilla ofreden
syntes förbli en tillfällig företeelse, men själva tanken dog icke
utan trädde ännu aktivare och med avsevärd kraft ånyo i dagen
blott en rnar-isålder senare, i all synnerhet just i griinslandskapet.
N u hade man kommit till tiden för Göran Magnus Spreilgtporten, Savolaxbrigaden, Gustav III :s krig och Liikkalanoten. H
detta sammanhang behöver vi icke gå narmare in på varken
krigets historia eller Sprengtportens livsöden. Av betydelse ar
blott att konstatera, att å ena sidan förhållandena i de ostfinska
gränstrakterna påverkade Spreiigtportens egen installning och
att å andra sidan Sprengtporten - såsom salBsynt begåvade personer i geraen - hade en suggererande inverkan på sin omgivning, på opinionsbildningen i officerskretsarna och bland övriga
ståndspersoner i dessa trakter. Nar han 1775 korn till Savolax,
sade han sig tro att han kommit ))för att grava sin egen grav))
- på 1700-talet hade dessa gränstrakter rykte oin sig att vara
ett svenskt Sibirien - men nar han 1780begav sig darifrån ngaf
Herr Ofverstens och Riddarens afskedstagande samtel. narvarande Herrar officerare en sorgelig anledning at m d e r ömmaste
rörelser anlägga et sorge tekn at bara för all sin lifstid till en dagelig piminnelse af sin och hela Landets oboteliga F o r l ~ s t ) ~ . ' ~
Gesten var naturligtvis ett utslag för tidens sentinlentala vanor
bland officerarna, men den rbijer i varje fall den auktoritet
Sprengtporten hade förvärvat. 4 sin skildring av 1789 ars falttåg i Savolax berättar von D ~ b e l n ,att nalla rnilitairiska och civila sysslor bortgåfvos på Sprengtportens recornrnendation och
genom dess protection; ingen präst, ingen länsinan tilsattes, om
ej genom
Johan Albert Ehrenström, konungens ivW. Cedercreutz' och E. M. von Nolckens proklamation 27.8.1743. - GUNNAR
SOULAHTI,
Eiämaa Suoniessa 1700-luvulla (I) [Livet i Finland på 1700-talet],
Porvoo q o g , S. 75-83.
" Ur Finlands historia. Publikationer ur de A l o p ~ i s k apappren, red. af Ad.
Neovius. Borgå 1891, s. 530.
O'
Generalstaben: Georg Karl von Döbelns berättelse om fälttåget i Savolaks
1789. Stockholm 1923, s. 4.
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riga anhängare och tveklöst positivt installd till den politiska
gemenskapen mellan Sverige och Finland, en gång nara vail till
Sprengtporten men senare dennes arga fiende, berättar 1788
om den stora auktoritet Sprengtporten åtnjöt i östra Finland:
))Detkan ej döljas, att general Sprengtporten, oagtadt sin trolosa och brottsliga condaiite emot konung och fosterland, ännu
i dag har mycket förtroende inom dessa aflagsne provincer,
Igenom hvilqtet han, icke utan skal, hoppas att kunna leda deras
inbypgare efter sina afsigter. Han eger pluraliteten af ortens officerare på sin sida, soldaterna påminna sig annhi, at han varit
deras chef, bönderna tro sig laafva [till] honom många farbindelser, och man laar i almanhet den mening, at han ar et o$ckeHige offer för sin kärlek til fäderneslandet och för sina afundsmans förf öljelser.xS1
Nar Sprengtporten kom till det östra grallslandskapet korn
hail till sjalva härden för de separatistiska stamningarila. Enligt
de uppgifter EhrenstrBm Iami~adekonungen var karelarna fortfarande ))oroliga». Han fortsatte: »Desse jemte deras grannar
safvolaxarne tro sig dessutom kiafva skal til klagomål öfver vissa
oeconomiska författningar, Sver mätningar, skattlaggningar osv.
Alt detta äro gnistor, som kunna åstadkomma en stark låga.
Det beköfves kallske ej mera an at uti bedragliga kungörelser
Zofva minskning i alla utlagor, skattläggningens uphäfvande, eftergifvande af alla kronofordringar samt visse hatade ambetsmäns straffaiide för at bringa dessa folk i harnesk emot jregeringen.))'"ituationen
och opinionerna förblev ingalunda obemärkta av Sprengtporten och hans egen inställning påverkades
naturligtvis aven av dem. Nar förhållandet mellan konungen
och Sprengtporten lörsämrades, blev den senare alltmera övertygad om, att Sverige och Finland borde gå skilda vagar. För---'l Statsrådet JOHAN
ALBERT EHRENSTROMS
efterlemilade historiska anteckningar
I. Utg. S. J. Boëthius, Stockholm 1882, S. 507.
' Z EHRENSTROM,
I S. 507.
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Kållandena i det omgivande gränsmarkssamhailet och hans persoilliga irritationsrnomeiit gav näring åt hans politiska idéer.
Det ar betecltnande, att just st5ndspersonsklassen i Savolax
och Karelen - och särskilt officerskåren - Iiittast tillägnade sig
Sprengtportens tankar om landets fralntida politiska stallning.
Mingen lyssnade gärna till hans tal om Finlailds sjalvstandighet.73Nar haii sedan framförde sin bekanta plan på huru detta
skulle ftirverkligas, f~rsakradeban uttryckligen, att i synnerhet
trupperna i Savolax var beredda att våga försöket. Ehrenström
å sin sida meddelade 1788konungen, att xmidt binder den apparenta stillhet, hvamti alla sinnen i Finland nu lefva, nödige
inesurer äro tagne emellan bemälte general och bans anhangare
i denna provins, samt tysta öfvereiiskommelser traffade för at
gifva detta inbrott all arforderlag framgång>)."Detta bekraftades
delvis av tatvecklingei~s&ng. Vid flera tillfallen e r h ~ l lman
zneddelandeii om, att just trupperna i Savolax var beizagna att
förverkliga Sprengtportens avsikter. Deax savolaxiske kaptenen
Otto Karl von Fieandt besökte vintern I787-1788 Sprengtpsrten i S:t Petersburg och berattade för denne, att han av kommendören för Savolax' infanteriregemente, överste Magnus
Brunow, och av hela den darvarande officerskåren befullmaktigats att meddela, att de var villiga att sätta sig P réia-else s i snart
den ryske generalen - dvs. Sprengtporten - gav tecken dartill.
))Savolax ar mest benäget och bast lämpat att hhöja sjalvstandighetens fana», Hade Sprengtporten försäkrat 1787.Det var i
framsta rummet under beskydd av savolaxiska truppavdelningas
som en lantdag skulle samnna&allas i Fir~land.Sprengtpoflen
ville t. o. m. göra gallaiide, att mestadels ))hela adeln i Savolax))
gav sitt st6d åt deiina tanke. Ehrenströrn, som vid det laget
(1788) redan var eii hiiftig motståndare till Sprengtpsrten och

'"Lefvernes

Beskrifning

Arkisto 8, 1884, s. 129-130.
EHRENSTROM,
I S. 505.

-

- - af Georg Hendric Jagerhorn. Historiallinen
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till de separatistiska tendenserna, berättade, att denne i Savolax
hade många anhängare och att upproret mot Sverige sklille börja just i detta landskap och i Karelen. Enligt Ehrenströrn planerade Sprengtporten ett angrepp mot Savolax för att dar börja
kampen for sjalvstiindighet. På andra sidan gransen, i Gamla
Finland, strävade Sprengtporten att bilda jägarfomationer och
hoppades att få officerare just fralii Savolax. Uppgiften ar ytterst
intressant ocli saknar tydligen inte grund. ))At förklara huru
han kunnat vinna detta)), berättade Ehrenström för konungen
1788, »behöfver inan endast någorlunda känna den Provints uti
hviRen han som Ofwerste fick sit första betydeliga befäl. Ifrån
Savolaxke Officerarens gräsliga råhet och okunnighet [l], ifrån
hans naturliga fallenhet att dyrka sina förman ända til afguderi,
näs de förstå at imponera på hoiiom, kommer i sanning det stora
75
anseende han ägt i Finland - - -B.
Den illvilliga tonen i lEhrenstr6ms brev och memoarer ar uppenbar, men i likhet med övriga källor till opinionsbildningens
historia i Finland vid denna tid bestyrker aven de, att separatistiska tankegångar framför allt spirade i östra Finland, i det
omedelbara grannskapet till Gamla Finland, och att befolkningens tankesätt diir stod under ständig påverkan av den politiska
osäkerheten vid granseii. I detta avseende existerar en viss olikhet mellan östra Finland och landsdelarna längre västerut.
Ehrenström betonade uttryckligen denna olikhet när han strävade att övertyga sig själv och andra om, att Sprengtporten saknade ett verkligt underlag för sina politiska idéer. ))Jagser ganska viil, at et upror i Safvolax ocli Carelen icke skulle åstadkomma et uti det öfriga Finland, hvarest förbittringen emot ryssarne ar större och Sprengtportens nedriga planer mera kanda [!], samt at följagteligen hans och ryska cabinettets afsigt
A. R. CEDERBERG,
Johan Albert Ehrenströmin kirjallista jaamistöa vuosilta
1787-1789 [Johan Albert Ehrenströms litterära kvarlåtenskap från åren 178717891 Historiallinen Arkisto 39: 7, s. I 19-120, 130.
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med detta steg icke skulle fullkomligen vinnas. ))7" 1 ett brev till
konungen d slutet av år 1788 framhöll Ehrenström, att t i n g e n
överdrev den auktoritet Sprengtporton atnjöt på andra hall i
Finland: ))E-Hanhar aldrig agt stort anhang, utom i Safvolax,
hvarest han bibehåller det a n ~ ~ u ) ) . ' ~
$3 de sockenstämmor, som regeringen 1802 lat anordna L Finland för att öka intresset för det frivilliga försvaret, kom ännu
en gång i dagen, att de rådande opinionerna fanil sin ~iaringf
politisk osäkerhetskansla och i ekonomiska och sociala förhållanden, och att hotet från andra sidan gralasen gjorde sig gallailde med alka styrka i östra och i vastra Finland. Resultatet av
s t a m o r n a var i allmänhet ganska magert, men vare sig sockenstämmornas beslut var negativa eller positiva ar de mycket belysande för de rådande opinionerna. 1 västra Finland, dar den
östra stormaktens närhet icke på samma satt gjorde sig kambar
i det dagliga livet som i Savolax och Karelen, misslyckades fullständigt förstiket att y5 frivillig vag bygga upp ettflösvar. Visserligen blev resultatet detsamma i manga socknar också i östra
Finland, men på det hela taget var det i alla fall endast i Savolax och ICarelen, som man beslöt att stöda planeia på ett frivilligt
försvar. Motiveringarna för och emot är mycket belysande för
den rådande uppfattningen. Landshövding Ramsay rapporterade, att befolkningen i norra Savolax var »krZnglig och stursk)).
Särskilt ifrån de »srnå ståndspersonernas)) sida Ilade man att
vänta opposition, ett antagande som visade sig vara riktigt. 1
Kuopio talade i oppositionens namn brukspatron EkPiolm, som
trodde att man skulle ha större skada an nytta av lantvarnet:
))Historien visade tydligt, hurusom folkresningar med lättlnet
förkviifdes af obetydliga reguliära truppstyrkor i strömmar af
blod)).Aven på mötet i §:t Michel möttes plaileil av starkt motstand. Till oppositionen hörde åtminstone vice haradshövding
--

'"HRENSTROM,

I

" El-irenström till

508.
Kungl. Maj:t 20.11.1788. Historiallinen Arkisto 39: 7, s.

S.

122.
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Poppius, auditören Jagerhorn, ingeniör Helnricius, granstullinspektor Carlborg och godsägare Westzyidhlus. Fänrik Wirilander förrklarade, att ))omvi, som gro boende så nära Gruisen,
upprätta ett Landtvarn, så Ilafva vi att befara mord och brand,
ty då fi9rer fienden krig mera mot invånarne än emot regeringen)).75
Dera månghundraåriga gemenskapen med Sverige hade vid
denna tidpunkt: redan blivit mycket bräcklig och inom kort
skulle den slutgiltigt brytas. Redan 1803 framhöll Georg Heiirlk
Jagerhorn för konungen såsom sin uppfattning, att Finland
))snarligen skulle koinnia under en Dispotisk nations valde)).
1808ryckte man i fait utan ent~siasm.'~
Mitt under krigsbullret
skrev en av den stridande arméens plikttrognaste och dugligaste
officerare, Gverstel0jtnant Joakim Zaehris Duncker vid Savoiax
Jagare, till sin hustru i Krhtina: ))Alla anstalter tyckas saga att
vi snart få komma hem, det må då ske som Ryssar eller Svenskar: ocksa kan det vara detsamma; då är man i tillfälle att bli
hvilketdera man ar bast belåten med. »'O
Utvecklingei~sging, soin resulterade i att Finland skildes från
den gamla statliga gemenskapen och blev ett autonomt storfurstend6me i det ryska riket, kan utläggas på många satt och har
varit föremål f8r forsknhg ur olika synvinklar. Man har betonat
den anpart den andliga odlingen i akademiska kretsar i Abo
har haft för att väcka medvetandet om det finska folkets särart.
Man har undersökt de strävanden att andra Finlands politiska
stallning som frarnst kom till uttryck i vissa officerskretsar.
Men vid sidan av dessa politiska, militära, person- och idéhistoriska omstandigheter skulle det tydligen vara skäl att i h&re
grad
an tidigare beakta aven den sociala och ekonomiska histo----' S CARL
VON BONSDORFF,
Landtvärnsplaner 1802. Skrifter utgivna av Svenska
EitteratursalIskapet i Finland 47, 1901, s. roo ff. - S:t Michels kyrkoarkiv, sockenstämmoprotokoll 8. I I. I 802.
Lefvernes Beskrifning af Georg Hendric Jagerhorn, s. 173.
"O FREDRIK
CJGNAEUS,
Joachim Zachris Duncker, s. 205.
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rims faktorer och förhallanden. Det var dock dessa som frarnfor allt i rikets östra gralistrakter beredde jordmånen för en defaitistisk opinion, som tidvis utvecklade sig till separatistiska
tankar och strävanden. Om man på en karta utmärker de spridda uppgifterna om dylika opinioner och tänkesätt, kan de framst
lokaliseras till 6stra Finland. I viister sträckte sig deras utbredningsområde ungefär till Päijanne och i siEder - dvs. i Eistra Nyland - nidde de sanåni~lgornSveaborg.
De tankar och strävanden, som avsåg att f6r Finland skapa
en autonom eller ))sjalvständig!! poiitisk ställning, utvecltlade
sig i detta f0rskede naturligtvis icke till någon )!modern)),nationell rEirelse, ty t. o. m. i hjärtat av Europa höll nationalitetsidéen först nu på att taga form. Vi konuner väl samaingen aärmast, om vi främst ser framfhir oss enskilda individers intuitiva
sträva11 att finna skydd till liv och egendom från annat ha11 an
Sverige, som inte tycktes vara i stånd dartill. Forst småningom
- närmast och mest konsekvent som ett resultat av Sprengtpsrtens verlssadiet - började taliken vinna fastare form sch ett
vidare, mera ideellt Innehall. Fran att ha varit ett utslag för den
enskilda individens bemodanden att vinna trygghet och för en
liten socialgrupps, officers- och godsägarkretsars, synbarligen
själviska strävan, vaxte den till en bärailde politisk idk. För att
finna en väg till en mera skyddad stallni~igför Finland i dess
läge mellan öst och vast var slutligen hela den bildade klassen d
landet tvungen att sOka och finna de medel, soin syntes garantera den och hela folket en ljusare framtid. De11 väg man fann
f örde f örst till ett autonomt Finband med Inre sj2'lvständighet
och slutligen till det sjalvständiga. riket Finlands f0delse.
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SUMMARY

In spite of the apparent solidity of the concentrated administrative
organization, a peripheral vagueness, an uncertainty of the boundaries
and of the conditioiis prevailing on the boundaries could be felt 013
the edges of the administrative areas still in the 18th century. The
different territorial units were not yet entities, attached firmly to
their center, as were to be the administrative areas of later times:
the parishes, the districts, the counties, the provinces. Especially in
the distant borderlands of the state-previously in Skine and on the
Norwegian border and coiltinuously in the east, particularly in
Kajaani (Kajaneborg] county, in Savo (Savolax) and Karjala CKarelia)-there was a conainuous tendency on the part of the populatioii
to completely disregard the existence of the border.
One of the main reasons far such vagueness between the administrative centers and the peripheral territories were, naturally the
poor and slo~wcornmunications. But in addition, there were also
many other factors apparent on the eastern edges of the state which
reduced its associatioii with the center, which in a way obliterated
the meaning of the border and which fused the life of these borderlands with the world beyond the boundary.
The state boundary itself was vague in these parts, the border
clearing was mostly overgrown with forest, nor was it always quite
clear to the local inhabitants just where the boundary ran. The
jurisdiction of the border territory was arrailged in co-operation with
the authorities on the Russian side. It was also important, from the
point of view of the grad~ialassimilation of the Finn-territorles separated by the state boundary, that the administration of the territories ceded in 1921 and in 1743 more or less retained its character
and the posts remained in the liands of the domestic, non-Russian
officials. All thrirough the n7009s,students from beyond the boundary
came to h a t part of Finland which had remained annexed to Sweden to study at the gymnasium of Porvoo (Borgå], at the "gramar"
school of Savo and Loviisa [Lovisa), and at the Academy of Turku
[Wbo]. The Lutheran clergy of the Wussian side Finland was thus
schooled in the West in moue or less an unchanged manner. The alIiaiice of the churches, belonging to the same Lutheran congregation,
also strengthened the relations across the border of both gentlefolks
and peasantry. In many parishes, split apart by the new boundaryin Kerimaki, Saaminki [Saminge), Matyharju, Pyhtaa (Pyttis)the different forms of congregational life, attending church across the
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border, the maintaining of ecclesiastical buildings and other common
duties of coiigregational life continued as before. In addition, marriages were concluded by Sie gentility and the peasants and also other
forms of shifting of the population took place across the border.
Attempts were made, to a large extent successfdly, in spite of the
state boundary, to do trade along previous channels to Viipuri [Viborg] and to Hamina [Fredrikshamn). The population was strongly
tempted by low prices to buy salt and tobacco from beyond the
border. Furthernzore, in tlle border couilties the usage of lailded
estates across the boundary had been taken up since 1721 already,
in the daily life of those estates whose land, divided by the boundary,
was subjected to two crowns.
All such factors were of a nature to obliterate the meaning of the
state boundary in the eastern regions. They fused the life of the
territories ceded in 1721 and in 1443 with the remaining Finland,
and farniliarized this part of the country with conditioils in the territories across the border. But another factor, whicl? acted in a very
negative way and which would also weaken the eastern part of the
state from its former connection, was also noticeable. This factor,
which tlze distant ceiltral government was unable to forestall, was
the continuous threat from beyond a boundary wl-rich had become
meailingless in many respects. This inability on the part of the
governmeizt was due, in part, to political reasons, in part to difficulties sternining from the general circumstances. In the conditions
of the possession and usage across the state boundary, as mentioned
above, there was a general developmeiltal tendency to the effect
that the Swedish subjects on the western side of the boundary
clearly began to lose ground against the population oil the easteril
side, and that border skirmishes over the usage of land became increasiiigly frequent. Furthermore, bands of plui~derers, the "rosboiniks" from more distallt regions ii1 Russia, from as far as AUIIUS,
repeatedly made attacks on the population of the eastern proviizces
whose own governmeiit could not offer t o protect either tl-ieir property or their life. The pressure of the cold fact of the threat from
beyond the border maintaiiled a colastailt atmosphere of Bilsecurity
in the eastern periphery and this ii1 turn gave rise to efforts at independent self-protection. O n the eastern frontier-as once in southern Sweden and on the Norwegkan boundaries-agseementst of "'border peace" were made indepeildeiitly of the measures arzd instructions of the government.
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Under the prevalente of such circurnstances i11 the eastern border
regions of the state, separatist attitudes were born, despite the fact
that the effects due to the borderland conditions could perhaps even
be mutually contradictory, as seen from the point of view of political
psychology. The military-geograpbic position, which was completely
altered as compared to, previous conditions, was Siere the cause of
a constant latent feeling of insecurity in peacetinie and a general defaitism and easily flaring separatism in times of war. A cleft was
clearly breaking into the soil of the "commot~native land". It was
into this cleft that Russian statecraft drove a wedge splintering Sie
Swedish domain. Already Nesselius had alluded to such a danger
during the Great Northern War { I ~ I O ] ,and this is the purpose
especially of the well-known manifesto of 1742 given by the Empress Elizabeth, in which prornises of a certain "independente" were
made to Finland and the results of which were very clear and apparent particdarly in eastern Finland. After Sie "War of the Hats'"
which ended in defeat (1741-1743) the boundary-which remained disputed in many respects-of the peace of Turku [Aba] offered
continuous opportunity for Russia to engage in anti-Swedish propaganda in Finland. After Sie new war (1788-17901) bad begun,
it was here that the attitude born of the local conditions became
clearly noticeable. Colonel G. M. Sprengtporten, who had taken
the leadership of the aspirations airned at the political separation of
Sweden and Finland, had received a strong separatist contaglon,
evidently during his years spent in Savo (Savolax) C17~5-9780]: he
had then, in effect, the exceptional conditions of eastern Finland
before his eyes, and the expressions of local attitudes echoed in his
ears. In placing the scattered information on the distribution of these
attitudes on the map, the area of their densest concentratioïi s e e m
to take shape just in eastern Fiilland, in a region which, in the west,
reached approximately to the Piiijkne line and in the south-Le. in
the eastern part of Uusimaa [Nyland], finally up to Viapori (Sveaborg).
111these early stages the thoughts and efforts aiming at an autonornow or "independent)) political status for Finland naturally did
not yet bild any modern national movement, since the idea of
nationalism bad scarcely begun to take form on the continent of
Eurape. Shey were rather primarlly a sort of instinctual striving of
individuals to seek protection of life and property from sources other
than from Sweden, who never seemed to be able to provide it. Only
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gradually-primarily
and most consistently as a result of Sprengtporten's activity-the idea began to acquire greater stability and to
have a broader and more idealistic content. It developed and grew
from the level of the protective relationship sought by the individual and from the evidently egoistic aspirations of a limited social
group-the soldier and possessionate gentility-into a bearing political idea, the result of which was the birth, first of an autonomous,
internally independent country, and finally the formation of presentday Finland.

