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efter napoleons fall var mycket annor-
lunda. Insikten om detta hörde förr till all-
mänbildning. Men vilka var då de viktigas-
te följderna av hans framfart? Storpolitiskt 
inte mycket, kan man tycka, fast kar-
tor hade ritats om i främst Italien och 
Nederländerna. Bourbonerna hade kom-
mit tillbaka i Frankrike, och ett reaktionärt 
europeiskt maktmönster blev förhärskande 
det följande halvseklet. Men det nya som 
den historiska berättelsen framför allt tar 
fasta på är breda linjer inom konst och lit-
teratur, mer suggestiva frihetsbegrepp och 
arvet från härskaren på lagstiftningens 
område.

Som nordbor kan vi kanske känna att 
skeendet i vår del av Europa här har neg-
ligerats och snarast har gått den interna-
tionella historiska forskningen förbi, om 
det inte direkt hade bäring på storpoliti-
ken. Det bör därför uppskattas att av våra 
mest välrenommerade forskare om tiden 

resolut har flyttat Norden in i de franska 
revolutionärernas och Napoleons värld. 
I sin bok Omvälvningarnas tid bidrar 
Martin Hårdstedt med ett perspektiv som 
känns om inte alldeles nytt så i alla fall rätt 
välbehövligt.

Vad som hände var ju faktiskt att två av 
Europas allra äldsta stater, Danmark och 
Sverige, stympades, när deras härskare för-
sökte spela med i ett maktspel som de inte 
behärskade. Bortryckta landsdelar, Norge 
och Finland, drogs in i nya konstellationer, 
men båda skulle inom tre generationer inta 
en plats i de självständiga staternas krets. 
Tala om omvälvningar – nu får vi se dem i 
ljuset av vad som kom att avgöras på den 
stora europeiska scenen. 

Hårdstedts grepp skapar ett samman-
hang, där det ofta annars har varit litet 
svårt att finna Köpenhamn och Stockholm 
på samma konfliktkarta som Paris, Lon
don, Wien, Berlin och S:t Petersburg. Hän
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del se förloppen kan på ett slående sätt var-
vas mellan centrum och norr. 

Tag som exempel Hårdstedts inledan-
de beskrivning av en svensk spelöppning. 
När Gustav III 1788 för att stärka sin pre-
stige anföll Katarina den storas Ryssland 
hade han först försökt få stöd av Ludvig 
XVi:s Frankrike. men svensken fick utfö-
ra sitt vågspel ensam. Frankrike kunde inte 
hjälpa till; där hade en gammal feodal ord-
ning börjat rämna. Revolutionsåret 1789 
föll det franska enväldet, medan Gustav III 
räddade sig ur ett militärt fiasko och sam-
ma år stärkte sin ställning (förenings- och 
säkerhetsakten). 

Nu följde några avgörande år i båda län-
derna. 1790 räddade Gustav III sig med se-
gern vid Svensksund ur ett totalt neder lag. 
Sverige kunde ta sig ur kriget mot Ryssland, 
medan de nya makthavarna i Frankrike 
blev alltmer isolerade. Den militära fram-
gången gjorde det möjligt för kungen att 
söka spela en roll långt utöver Sveriges för-
utsättningar som ledare av en kontrarevo-
lution mot händelserna i Frankrike. Den 
kampen var för honom viktigare än att 
rädda den franska kungafamiljen. 

1792 gick händelserna mot en kulmen. 
I mars inträffade mordet på Gustav III. I 
april förklarade Frankrike krig mot habs-
burgarnas Österrike; det ”första koali-
tionskriget” var inlett. I augusti stormades 
Tuilerierna och Ludvig XVI fängslades. I 
september säkrade kanonaden vid Valmy 
den nya franska republikens överlevande. 
I januari 1793 dog Ludvig XVI på giljo-
tinen. Två av Europas furstar var nu bor-
ta: den ena avrättad, den andre mördad i 
en adelskonspiration. Hårdstedt skriver att 
bådas död symboliserar att det blåste nya 
vindar. 

De följande årens många scenförändr-
ingar, från terror till direktorat till konsu-
lat i Frankrike, och i tecknet av flera koa

li tionskrig mot landet, sker över huvudet 
på de två kungarikena i norr: Sverige under 
det reuterholmska styret och Danmark med 
omstridda reformansatser, så småning om 
utrikespolitiskt lett av den blivande Fredrik 
VI. Dessförinnan, 1796, hade Gustav IV 
Adolf övertagit kungamakten, det sker 
samma år som den uppstickande stjärnan 
Bonaparte fängslar många med sina segrar 
på det italienska slagfältet.

De nordiska regenternas ursprungli-
ga ambition att stå neutrala i en utdragen 
kamp om Europa – småstatens eviga roll – 
skulle i bådas fall sluta i ödesmättade miss-
lyckanden. Båda kom i kläm av den oför-
sonliga duell mellan Storbritannien och 
Frankrike som rasade under det att man-
nen från Korsika med sin fältherrekonst för 
flera år framåt eliminerade sina motstån-
dare på kontinenten: Österrike, Preussen, 
Ryssland. 

Kvar ensamt obesegrat stod england, 
och inget fick i detta läge stå i vägen för 
det brittiska sjöherravälde som hade börjat 
etableras med amiral Nelsons seger i sla-
get vid Nilen (Aboukir) 1798. Danmark 
drabbades två gånger, först 1801 (slaget på 
Köpenhamns redd), därefter 1807 (bom-
bardemanget av Köpenhamn). Det senare 
året hade också Sverige hamnat i strids-
zonen (Pommerska kriget), i och med att 
Gustav IV Adolf med sitt tyska åtagande 
hade etablerat sig som Napoleons fiende 
efter dennes justitiemord på hertigen av 
Enghien 1804.

Sverige skulle inte komma undan med 
blotta förskräckelsen i och med att Na-
poleon påtvingade Rysslands Alexander ett 
temporärt brödraskap. 1808 inleddes fin-
ska kriget, ursprungligen ett ryskt försök 
att påtvinga Sverige ett deltagande i den av 
Napoleon proklamerade kontinentalblock-
aden mot Storbritannien, dock snart över-
gående i tsarens erövring av Sveriges östliga 
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län. På marginalen undslapp dock svensk-
arna ett andra angrepp, med bland annat 
en spansk expeditionskår, via Danmark; 
detta som en följd av att Napoleon hade 
störtat sig in i ett folkkrig i Spanien.

1809 bjöd på ny dramatik. På den sto-
ra scenen i Europa tilldrog sig intres-
set Napoleons begynnande svårigheter i 
Spanien. De lockade i sin tur Österrike att 
utnyttja chansen till ett revanschkrig för ne-
derlaget i trekejsarslaget vid Austerlitz fyra 
år tidigare. Att det i Sverige var ett ödesår, 
där kungen avsattes för sin politiskt-mili-
tära missgrepp, tedde sig här marginellt: 
ett nationellt hanterat problem. Medan 
Napoleon, efter inledande bakslag, strate-
giskt för sista gången segrade på slagfäl-
tet, vid Wagram i juli, fann sig Sverige med 
fienden inne i landet och efter en sista land-
stigningsoperation i Västerbotten (Sävar 
och Ratan) utan möjligheter att förhindra 
förlusten av en tredjedel av riket.

Om man med Hårdstedt kan säga att 
Napoleon efter detta händelserika skede 
stod på höjden av sin makt 1810, ter det 
sig naturligt att många svenskar hoppades 
på kejsarens välvilja genom att just det året 
välja en av dennes marskalkar, Bernadotte, 
till tronföljare. Under nya konjunkturer 
skulle Sverige kunna göra krigsförluster-
na till en parentes. Man tog dubbelt mis-
te. Den blivande Karl XiV Johan var inte 
Napoleons man, och han hade ingen avsikt 
att återta de förlorade östliga länen. 

Över till 1812 – det är i majoriteten av 
historikers ögon året för Napoleons avgö-
rande missgrepp att angripa Ryssland med 
dess resultat: den stora arméns undergång. 
Men i Sverige har det också alltmer kommit 
att förknippas med vad som kallas 1812 års 
politik – då den svenske tronföljaren går i 
förbund med tsar Alexander och avskriver 
varje förhoppning bland svenskar om att 
vinna Finland åter. Om Bernadotte skulle 

nöja sig med den svenska tronen hade han 
ett annat, nygammalt mål i sikte: att berö-
va Danmark Norge och införliva det med 
Sverige.

Slutuppgörelsen med Napoleon på tysk 
mark 1813 gav Sverige dess sista chans 
att befinna sig i stormaktspelets centrum. 
Som militär och ledare för en av tre koali-
tionsarméer – Nordarmén – var Bernadotte 
oumbärlig i de gemensamma rådslagen så 
länge den franske kejsaren inte var i grun-
den besegrad. De andra allierade irriterades 
av att Bernadotte sparade på sina svenska 
soldater med Cardells ridande artilleri som 
enda undantag och att han tycktes obenä-
gen att satsa hänsynslöst mot gamla fran-
ska kolleger. 

Men trots allt var hans nya bundsför-
vanter ändå beredda att belöna honom på 
Danmarks bekostnad, trots att ingen ef-
ter det avgörande slaget vid Leipzig hös-
ten 1813 längre hade samma behov av 
Bernadotte. Han motsatte sig bourboner-
nas återkomst, men varje dröm han kan ha 
haft att själv återvända som aspirant på den 
franska tronen var fåvitsk; det insåg han 
slutligen. Återstod att ta Norge som krigs-
byte från Fredrik VI, en kung som lika litet 
som Gustaf IV Adolf hade hittat en väg ut 
ur krigets virvlar.

Men det Norge som Sverige införlivade 
såg inte ut som erövrarna hade tänkt sig. 
Norrmännen vill förverkliga egna natio-
nella mål. 1814, det år då Napoleon till-
bakapressad på fransk mark inte kunde stå 
emot övermakten utan tvangs abdikera, 
enades norrmännen om en författning som 
pekade mot moderna samhällsförhållan-
den. Militärt kunde Bernadotte lätt kuva 
norska motståndare, men politiskt måste 
han finna sig i att enväldet fick sina grän-
ser i Norge.

Slutaktens år, 1815, var de nordiska län-
derna tillbaka på åskådarplats. Vid tiden 
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för avgörandet vid Waterloo låg Danmark 
sargat, och för Sverige gällde det att foga 
sig i nya förhållanden, visserligen utvidgat 
men likaledes förpassat till en perifer roll.

Det tedde sig också mera rimligt efter år-
tionden som hade bjudit på ett övermått av 
spännande och skrämmande händelser. 

Bonaparte/Napoleon hade ryckt med 
sig omvärlden i en omfattning som kan-
ske ingen annan storpolitisk aktör under 
århundraden. Länge hade han väckt upp-
skattning och beundran, innan grannlå-
ten rämnade och våldet stod naket. Att i 
fallet Sverige inte bara bildade medborga-
re var starkt medvetna om vad som sked-
de nere på kontinenten illustreras livligt av 
författaren. Nyheter av framför allt kri-
gisk natur spreds anmärkningsvärt snabbt 
även i dåtidens primitiva kommunikations-
värld. En snarast ständig kommenterande 
åskådare är Årstafrun, Märta Helena von 
Reenstierna, vars dagboksanteckningar ci-
teras flitigt.

Med de olika vittnesbilder som bjuds 
skulle man givetvis ha kunnat driva paral-
lelliteten mellan Norden och Europas kär-
na åren 1789–1815 längre och mer i detalj. 
Men Martin Hårdstedt har inte gjort det. 
Klokt nog har han avstått från att hela ti-
den ömsa perspektiv. Som rimligt är ligger 
trots allt tyngdpunkten i framställningen 
på de förhållanden som traditionellt bru-
kar stå i centrum för berättelserna om re-
volutionskrigens och Napoleonkrigens 
tidevarv.

Det som bär upp boken blir sålunda 
till sist ”den stora historien”. Alla de kän-
da händelserna från franska revolutionen 
och Napoleons triumffärd mot det ound-
vikliga slutet finnas med; och där intar län-
der som Danmark och Sverige en blygsam 
plats. Vad som ändå gör framställningen 
till något mer än en välskriven konven-
tionell kronologi är nog framför allt de 

krigshistoriska passagerna. Hårdstedt är 
forskaren som tidigare har gett oss en fyl-
ligare och mer komplett bild av finska kri-
get. Här vidgar han greppet till hela den 
europeiska krigsskådeplatsen.

Allt det viktiga finns med i ett lagom 
komprimerat format: tekniska förbättring-
ar av krigskonsten (Gribeauvals system och 
ridande artilleri), organisatoriska grepp 
(divisioner, armékårer), stridstekniska för-
ändringar (anfall i kolonn). Författaren har 
också mycket att säga om sin egen speci-
alitet (underhållets, logistikens betydelse). 
Med tiden tillfördes transportförband, men 
segrare levde i princip på plundring och ut-
armning av krigsområdet.

När ”den stora armén” på nytt försökte 
sig på att dra fram som en gräshoppssvärm 
låg dock den ryska marken redan öde. Och 
efter arméns undergång i Ryssland tvinga-
des Napoleon alltmer utkämpa striden med 
unga rekryter; hans krigföring förgrovades 
därefter. Sitt hästmaterial slet fransmännen 
genom umbäranden och egen misskötsel 
sönder; mot slutet förfogade Napoleon inte 
längre över tillräckligt mycket av vare sig 
de talrika lätta spaningsförband som hade 
gett honom ett informationsövertag eller 
de tunga skvadroner som i psykologiskt 
rätta tillfällen hade ridit ned fienden.

Kejsarens många segrar var det som hur 
som helst gav ett uppsving till nya tankar 
om krigens teori och filosofin bakom dem. 
Jomini och så småningom Clausewitz blev 
de stora namnen. Den förstnämnde påver-
kade utbildningen vid t ex West Point, och 
när det gäller den andres inflytande kan 
man ifrågasätta om det någonsin har upp-
hört. Napoleons fälttåg studerades som stil-
bildande ännu långt efter det att vid mitten 
av 1800-talet en ny krigens värld hade bru-
tit in med nya snabbeldsvapen, järnvägar 
och preussisk generalstabsutbildning.
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Mer kunde förvisso sägas om ett detalj-
rikt opus kring de krig som på tjugofem 
år förändrade Europa och gav oss mycket 
av dagens historiska arv. Ledamöter i vår 
akademi skulle, kan man tycka, ha nytta 
och glädje av att i bokhyllan ha Martin 
Hårdstedts arbete som ett skedets svensk-
språkiga standardverk.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


