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Två ovanliga Fanor
Tva
och en egendomlig Uniform
Av Ole Gripenberg
A
Å KRIGSARKIVET i Stockholm
fOrvaras en serie akvarelIer
akvareller vilka
återg,
aterg·e några
nagra svenska och finska fanor
som på
pa 18S0-talet
1850-talet sasom
såsom trofeer forvarades i dåvarande
davarande St. Petersburgs
Vidstaende bild Il ar tagen ur
museer. Vidstående
denna serie. Av dukarna på
pa bilden ar
den ovre gul med ett blått
blatt kors, den
undre åter
ater blå
bIa med ett gult kors.
Yid fOrsta påseendet
Vid
paseendet verkar dekoren
helt frammande fOr svensk-finska fOrhMlanden. Snarare går
hållanden.
gar tanken till Polen eller
elIer Tyskland, dar såval
saval dylika emblem som aven fargkombinationen
blatt och gult icke aro okanda.
blått
I den ryskspråkiga
rysksprakiga fOrklaringen till
dessa bilder anteeknas
antecknas emellertid
emelIertid t. ex.
pa den ovre fanan fOljande: »Kajana
på
batal jons fana (Kajana
bataljons
(Ka jana bataljon
batal jon - 314
man) under friherre Kartells
KartelIs befa!.
befal. Fanan erovrad i krige
krigett år
ar 1808.» Uppgiften verkar mycket egendomlig emedan:

P

Sasom bekant uppsattes under åren
Såsom
aren
1788-1789 på
pa initiativ av landshOvding S. V . Carpelan i Kuopio lan och
hans tolv år
ar yngre broder ].
J. F. Carpelan, landshovding i det angransande

1. de finsk a militarfanornas dekor utgjordes vid
yid denna tid i regel av ett
lokalt emblem omgivet av en lagerkrans eller
elIer av stiliserade palmkvistar.
2. någon
nagon officer, an mindre en chef
for Kajana bataljon med namnet
KartelI
Kartell (eller
(elIer Cartell
Carte Il såsom
sasom det ju
aven kunde oversattas, då
da ju vårt
vart K
och C endast har ett tecken i det
ryska alfabetet) aterfinnes
återfinnes icke i armens officerasrullor.
officerasrulIor.

Under dessa omstandigheter frågar
fragar
man sig, finnes det något
nagot annat i den
ryska uppgiften som kunde giv
givaa en ledtrad.
tråd.

1. Kajalla
fana? Efter akvarel pa
Kajana bataljolls
bataljons tana?
på
K1'igsarkivet i Stockholm.
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svag bataljon. Har har vi den fOrsta
beroringspunkten med den ryska uppgiften_ Om antalet mannar var 307
giften.
eller 314 kan ju bero på
pa tidpunkten
nar rakningen utfordes.

2. Vapen feh
fij,- atten de Carna
Carnall.
Il. Efter Svea
Rikes Ridderskaps Adels och Vapenbok.
Stockholm 1830.

Uleaborgs lan,
Uleåborgs
Hin, frikårer
frikarer till »gransens
fOrsvar. . Dessa kårer,
karer, som icke
ieke bor
sammanblandas med de ordinarie s. k.
indelta trupperna, kunna uppdelas på
pa
tvenne grupper. Den ena delen bestod
av bonder som sockenvis
soekenvis frivilligt sammanslutit sig for att under ledning av
armeoffieerare varna sin hembygd.
armeofficerare
Detta manskap gick
giek kladda i sina vanliga vardagsdrakter och
oeh synes aven i ov·
ovrigt sjalva anskaffat e n del av utrustningen såsom
sasom »trumma och
oeh åtminstone
atminstone
i ett fall en sidenfana •. Den andra delen åter
ater var mera militart organiserad
oeh gick
och
giek till en borjan under namnet
av Kajana Lantkompani. Då
Da såsom
sasom
redan betonats dessa trupper ej horde
till den ordinarie armen kunde ju fanorna avvika från
fran det traditionella, såsasom exempelvis var fallet med fanan
fOr manskapet från
fran Pudasjarvi socken,
soeken,
som annu i dag ar i fOrvar.
Yid en monstring med Kajana forVid
bandet i augusti 1788 anteeknas dess
de ss
styrka till 307 man, sålunda
salunda ungefar en .
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Men namnet, friherre Kartell eller
CarteIl, huru fOrhåller
Cartell,
fOrhaller det sig harme
harmed?
d?
Saval
Såval K. A. Castren som K. E. Linden,
vilka vardera studerat dessa frikårers
frikarers
verksamhet, namna att såsom
sasom chef fOr
Kajana lantkompani, senare kallat Kajana bataljon
batal jon fungerade majoren,
ma joren, friherre K. K. de Carna
Carnall.
Il. Det kan val anfOrstaeligt om under de enligt
ses ratt fOrståeligt
var uppfattning på
vår
pa exakthet, ratt primitiva forhållanden
forhallanden som annu rådde
radde i
slutet på
pa 1700-talet, det fransk-svenska
namnet Carna
Carnall
Il via finsk allmoge och
oeh
pa sin vandring från
fran Karyska soldater på
relens odemarker av 1788 till St. Petersburgs museer år
ar 1850 skulle fOrandrats
till Cartell. Åvenen
Avenen fOrviixling av krigen åren
aren 1788-1790 och
oeh 1808-1809 ar
fOrstaelig. Men varifrån
fOrståelig.
varifran kommer fanornas huvudmotiv det St. Georgskors
liknande emblemet? Något
Nagot sådant
sadant finnes ej iKajana
i Kajana vapen ej heller i det
Carnallska vapnet dar dock en stjarna
fOrekommer, som mojligen kunde tankas såsom
sasom fOrebild (bild 2).
Carnalls fOrman var emeIlertid landshovding S. V. Carpelan som 15.1 1.1788
blev utnamnd till brigadechef
brigadeehef i Karelen. Carpelan var dartill gift med CarnaIls syster Henrika Johanna. Brigadsalunda svågsvagchefen och
oeh majoren var sålunda
rar, men ej nog harmecl.
harmed.
Dessa frikårer
frikarer synes for brod
broderna
erna
Carpelan varit en hjartesak, de sparade ingen moda fOr att få
fa dem till stånd.
stand.
Deras anstrangningar blevo aven av
konungen be16nade genom att vardera
broderna med anled ning av denna
verksamhet upphojdes till friherrligt
stand. Den vapensk61d som harvid anstånd.
togs framgår
framgar av vidstående
vidstaende bild 3.
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Aven har återkommer
aterkommer en gul stprna
pa blått
på
b13.tt botten, dock icke ett kors som
pa fanan.
på
Men 13.t
låt oss ett ogonblick. se på
pa vapenbilden. Sj
Sjalva
alva vapnet ar detsamma
som fOrr,
£Orr, d. v. s. det gamla adliga vap·
yap·
net, men i stallet for det omgivande
h jalmtacket står
star har två
tva skoldhållare
skoldhallare
utformade dels såsom
sasom en uniformerad
soldat, dels sisom
såsom en bevapnad bonde.
Vi återkomma
aterkomma senare till denna bild
och gå
ga nu tillbaka till fanans symbol
Georgskorset.
Granskar man bri:iderna Carpelans
.forfader
forfader stannar man vid
yid deras fars·
fars
farsfar
far Lars Carpelan 1608-1655. Han
var gift med Anna Larsdotter Stjernhors
kors vars bror Johan S. var den sista
manliga av sin att. II det Stjernkorska
vapnet (bild 4) finna vi ett kors iden·
tiskt med det, som fOr'
£Or'e kommer på
pa fanan. Det kan val icke anses helt ute·
yid val av dekor
slutet, att Carpelan vid
.for
for en fana till ett honom narstående
narstaende

J. Vapen for frih errliga iitten
atten Carpelan .
Efter Svea Rikes Ridderskaps och Adels
Vapenbok. Stockholm 1830.

litten Stjernkors . Efter Svea
4, Vapen for iitten
Rikes Ridderskaps och Adels Vapenbok.
Stockholm 1830.

truppforband velat återuppliva
ateruppliva ett
gammalt slaktemblem
slaktemblem..
SkuJle man anta, att bild 1l återger
Skulle
aterger
tvenne av Kajana bataljons fanor, kan
vi sannolikt med annu
an nu storre skal an·
ta, att bild 3 ger oss en uppfattning
om bataljonens uniform. Soldaten till
vanster bar - enligt skrafferingsbeteck·
ningen - en grå
gra palshuvudbonad med
konungens namnchiffer i spegelmono·
gram, en grå
gra rock och d:o byxor synbarligen vad
vadmal
mal som i d en ovriga
finska armen, blåa
bIb rackuppslag
rockuppslag och
uppveck samt svarta skodon, balte och
rem. Fargerna ara
aro fullt traditionella,
men snittet ar ien del detaljer något
nagot
avvikande från
fran praxis. Huvuclbonaden
liknar emellertid den av salskinn som
ar 1770 infordes for Savolax jagare.
år
Rockuppslagen och rockuppvecken
lika åter
ater dem som visserligen officiellt
infOrdes forst 1798, men redan tidigare
synes varit i bruk. Rocken ar daremot
langre
Hingre an den vid
yid ticlpunkten galla
gallannde, som ju till foljd att den blott gick
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5. Vapen for triherrliga
friherrliga iitten af
at Nordin.
Etter S. Sviirdstrom: Armfelts daladriikt
Efter
och Gustaf
Gustat III:s dalauniform.
dalaunitorm. Livrustkammaren Vol. V: 1-12. Stockholm 1952.

till mid jan senare konstaterades vara
synnerligen ofOrmånlig
ofOrmanIig som vinteraro langre
Iangre an vid
yid
pIagg. A ven
yen byxorna ara
plagg.
de ordinara trupperna men också
oeksa detta
ar mera an val motiverat av det lokaIa
Iokala
klimatet långt
Iangt uppe i Norra Finland.
Bedomer man kladseln ur andamålsBedorner
andamalsenJig
enlig synpunkt fOrefaller uniformen
val motiverad, utgorande ett mellanting mellan modellerna av år
ar 1778 och
oeh
ar 1798.
år
Ett visst stod fOr att skOldhållarna
skOldhallarna
faktisktt hansyftar på
faktisk
pa Carpelanarnas
verksamhet vid
yid upprattandet av ovanfrik;her finna vi i ett annat,
berorda frikårer
ratt analogt fall från
fran samtida Sverige.
Dar uppsattes namligen i Dalarna år
ar
1788 narmast till fOljd av G. M. Arm-

196

felts och
oeh landshovdingen
Iandshovdingen }.
]. M. af Nordins verksamhet ratt betydande frikarer. Som erkansla for sina fOrtjanster
kårer.
i samband med dessa blev Nordin fOrst
adlad år
ar 1788 och
oeh senare såsom
sasom bndshovdingarna Carpelan
CarpeIan upphojd i friherrligt stånd,
stand, ave
aven
n om det sistnamnda
forst skedde år
ar 1800. Bilden 5 återger
aterger
friherre af Nordins vapenskOld. Har
aterkommer igen hansyftning på
återkommer
pa frikarerna, i detta fall tvenne bevapnade
kårerna,
allmogeman kladda
kIadda i tidens daladrakt.
Dessa figurer hav
havaa sitt sarskiIda
sarskilda intresse aven
ave n fOr Finland. Enligt
EnIigt G. Bergenstråhle
strahIe »fordes (dessa kårer)
karer) till Finland och
oeh deltogo dar under samme
Armfelt i affaren den 19 augusti vid
yid
Svartbaeksudde samt Algon».
Svartbacksudde
AIgon.. Svartback ar belaget i Ingå
Inga socken,
soeken, Algon
AIgon
eller Algsjo,
AIgsjo, som det numera kallas,
ater ett par kilometer soder om
ligger åter
fOregaende ute i Barosunds skargård.
fOregående
skargard.

Slutligen må
ma annu en omstandighet
framhållas. Såsom
framhallas.
Sasom hjalmprydnad åa CarnaIls vapensk6ld fOrekommer tvenne
nalls
fanor, av vilka enligt
enIigt skrafferingsbeteekningen den ena ar blå,
beteckningen
bla, den andra gul, sålunda
salunda samma farger som a
å
de ovan behandlade fanorna.
Med det som ovan anforts har den
ryska uppgiften om fanornas ursprung
sjalV'fallet icke
sjalvfallet
ieke bevisats, men sannolikheten fOr att bilderna fOrt oss ett steg
narmare losningen
narrnare
Iosningen fOr Kajana lantIantkompanis fanor och
oeh uniformer synes
ieke uteslutet.
icke
utesIutet.
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