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Boken handlar om finska kriget och den 
svenska arméns slutliga reträtt längs 

den österbottniska kusten från Ruona till 
Salmis i Kuortane socken fram till det 
första stilleståndsavtalet i Lochteå 29 sep-
tember 1808. September månad  detta år 
var en ödesmånad under det finska kriget 
eftersom vågskålen från denna tidpunkt 
vägde över till rysk fördel. Krigshändelser-
na därefter saknade betydelse för slutresul-
tatet där Sverige förlorade Finland, vilket 
därefter blev ett ryskt storfurstendöme i 
mer än 100 år.  

Den politiska utvecklingen mellan 
Sverige och Ryssland vid denna tid var 
en konsekvens av de pågående Napole-
onkrigen. Det finska kriget ska betraktas 
som en del av det stora allianskrig som 
pågick i Europa från slutet av 1700-talet 
till i början av 1800-talet. Vid tiden för 
de händelser som behandlas i boken  stod 
den ryske kejsaren Alexander I i ett tem-
porärt alliansförhållande med Napoleon, 

Interiörer från en krigsmånad

således i motståndarlägret till England 
och Sverige. 

Varför skriva en bok om september 1808. 
Det enkla svaret är att åtskilligt av drama-
tik inträffade denna månad i Österbotten. 
Och inte bara i Österbotten eftersom kriget 
utspelar sig i skuggan av Napoleonkrigen 
och mullrande kanoner på kontinenten. 
Författaren ger mycket initierade inblickar 
till slagen vid Oravais respektive Jutas där 
svenska styrkor drabbar samman med sina 
ryska förföljare i två av det finska krigets 
mest kända och omskrivna slag. Åtmins-
tone de äldre läsarna drar sig måhända till 
minnes Johan Ludvig Runebergs dikt om 
Döbeln vid Jutas som är en av de största 
klassikerna i den episka diktsviten Fänrik 
Ståls Sägner.

Nils Erik Forsgårds bok handlar, i till-
lägg till det större skeendet, mycket om 
människor, vilka beskrivs initierat och 
levande. Författaren har letat fram indivi-
den i kriget, militärer liksom civila ur olika 
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samhällsklasser. Detta 
ger en känsla för det 
sociokulturella klimat, 
där kriget utspelades. 
Krigets inverkan på lo-
kalsamhället skildras 
närgånget där männis-
kors både ädlare lik-
som mindre tilltalande 
egenskaper blottas. 
Läsaren får också möta 
några utvalda konstnä-
rer och intellektuella 
under 1800-talets förs-
ta decennium, vilka 
med nutida språkbruk 
möjligen skulle kunna 
karakteriseras som 
megastjärnor. På detta 
sätt öppnar författaren 
ett fönster mot sam-
tiden och mot enskilda människor och 
deras öden vilket är fyllt av spänning och 
dramatik. 

Dessa inslag av vanliga människors 
öden, herrskapsfolkets glädjeämnen och 
bekymmer, krönta huvudens kamp för att 
behålla respektive utvidga sin maktbas, 
soldaters vedermödor liksom slagfältets 
helvete sammanflätas i Nils Erik Forsgårds 
senaste bok till en enhetlig teckning av 
krigets vardag under denna tid. Att författa-

rens inlevelseförmå-
ga och goda penna 
sammanfaller med 
en docentur i idéhis-
toria vid Helsingfors 
universitet har sam-
mantaget resulterat 
i ett antal berättelser 
som engagerat och 
intresseväckande 
speg lar dåtidens 
anda, stämningar och 
skeenden.

Författaren tar 
som utgångspunkt 
det svenska perspek-
tivet och detta ges 
med stöd av  sam-
tida brev, dagböcker, 
dagstidningar, offi-

cerskorrespondens 
och rapporter plus forskning på området. 
Författaren har försökt att balansera den al-
lerstädes närvarande risken för opålitlighet 
i samtida källmaterial genom utnyttjandet 
av moderna forskningsresultat.     
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