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Ett resultat av att märkesåren 1808-1809 
uppmärksammats under innevarande 

år liksom under fjolåret är att nyproduk-
tioner kring ämnet utkommer av trycket. 
Detta är betydelsefullt inte minst utgående 
ifrån önskemålet att tillföra ny kunskap 
inom området. Nu tillför inte Lars Lundins 
senaste bok så mycket ny kunskap som att 
den ger en bra översikt och därmed förtjä-
nar att lyftas fram som ingångslitteratur 
och därmed som en plattform utifrån vilken 
ytterligare studier kan genomföras för den 
som så önskar.  

Krigsutbrottet den 21 februari 1808 
mellan Ryssland och Sverige innebar det 
oundvikliga avslutet på vårt land som en 
stormakt. Huruvida Sverige verkligen hade 
de resursmässiga förutsättningarna för att 
kunna utöva stormaktsrollen har varit fö-
remål för åtskillig diuskussion, men att det 
krig som benämns Finska kriget definitivt 
satte punkt för Finland och Sverige som 
ett rike är däremot oemotsägligt.

Finska kriget var ett resultat av stor-
maktspolitik i form av en uppgörelse mellan 
kejsar Alexander av Ryssland och Napoleon 
I, det så kallade Tilsitfördraget. Sveriges 
allians med England innebar att landet ham-
nade i konflikt med Frankrike och Ryssland 
varmed Finland, efter en uppgörelse mellan 
de franska och ryska regenterna, hamnade 
inom det senare landets intressesfär.

Genom Tilsitfördraget blev Sveriges si-
tuation ytterligt besvärlig. Sveriges ambas-
sadör i Ryssland, Curt von Stedingk, hade 
att balansera sina rapporter till Gustav IV 
Adolf mellan försäkringarna om att inget 
krig med Sverige var att vänta och det 
faktiska skeendet i form av en rysk upp-
marsch längs den finska gränsen. Trots ett 
växande ryskt hot höll den svenske kungen 
envist fast vid alliansen med England, ett 
faktum som inte till ringa grad påverka-
des av monarkens avsky för sin franske 
kollega, vars konsekvens blev ett ryskt 
militärt angrepp. 

Kriget som innebar finalen på Sveriges 
stormaktsroll

Av Tommy Jeppsson

Lars Lundin: Kriget som bär Napoleons skugga, Finska Kriget 1808-1809, Schildts, 
Helsingfors 2008
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Den ryska planeringen gick ut på ett 
anfall från tre håll. Söderifrån via Aborr-
fors mot Lovisa, Borgå och Helsingfors 
för att sedan inta Åbo, i vilken anfalls-
rörelse bland annat ingick uppgiften att 
inta fästningarna Svartholm och Svea-
borg. Nästa anfallsriktning förlades bara 
några mil norrut från den 
förstnämnda med uppgift 
att inta Tavastehus för 
att därefter förena sig 
med de trupper som getts 
uppgift att inta Åbo. Den 
tredje anfallsriktningen 
gick över Villmanstrand 
för att därefter inta Wasa 
varvid de söder om Wasa 
stående finska trupperna 
skulle vara inneslutna. 
Om de finska trupperna 
hunnit retirera norr om 
Wasa skulle invasions-
styrkans huvudkrafter 
fördriva den finska armén 
utmed den bottniska viken och över den 
svenska gränsen.  

De svenska ambitionerna var på grund 
av rådande läge defensiva. Eftersom ha-
vet låg tillfruset vid tiden för det ryska 
anfallet och följaktligen inga svenska 
förstärkningar kunde nå Finland i rimlig 
tid, beslutades om att operationerna skulle 
föras defensivt. Huvudarmén, förutom de 
trupper som var förlagda till fästningarna 
Svartholm och Sveaborg, skulle samlas till 
trakten av Tavastehus och där fördelas på 
två brigader, vilka skulle bjuda motstånd 
så länge det var möjligt, beredda att retirera 

upp mot Österbotten. Således en operativ 
fördröjning. Först i samband med att 
havet låg öppet fram mot våren var mera 
omfattande svenska förstärkningar möjliga 
liksom en offensiv syftande till att återta 
förlorade områden.

Efter att de ryska trupperna överskridit 
gränsen drog sig den fin-
ska armén tillbaka mot 
Österbotten. Fästningarna 
Svartholm och Sveaborg 
föll i ryska händer den 18 
mars respektive 3 maj. 
Kriget var dock inte av-
slutat. De ryska planerna 
om en inringnig av Sa-
volaxbrigaden i krigets 
inledande skede miss-
lyckades varvid denna 
kunde förena sig med den 
finska huvudarmén, med 
resultat att ett effektivare 
motstånd kunde bjudas 
den ryska övermakten. 

Vågskålen stod och vägde under våren 
och sommaren 1808. Finska framgångar 
skapade problem för angriparen och en 
lyckad svensk landstigning på den finska 
kusten skulle kunna vända krigslyckan. 
Nu gick detta om intet beroende på att de 
kvalificerade svenska förband som kunde 
tänkas för en sådan uppgift till stor del 
var bundna i Skåne respektive mot norska 
gränsen med anledning av den krigsför-
klaring som Danmark avgivit mot Sverige 
i slutet på februari 1808.

Slaget vid Lappo den 14 juli 1808 blev 
en seger för general Klingspors trupper. På 
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havet lyckades svenska sjöstridskrafter till-
sammans med engelska örlogsfartyg stänga 
in en större rysk flottstyrka i Baltischport, 
beläget vid den estniska nordvästkusten. 
Detta avvärjde en rysk invasion sjövägen. 
Trots detta hade de ryska stridskrafterna ett 
övertag som gjorde att Gustav IV Adolf i 
brev till tsar Alexander väckte frågan om 
fredsförhandlingar, vilken framställan 
lämnades obesvarad.

Vad därefter följde utgör en ganska 
deprimerande läsning om bland annat 
motgångarna vid Karstula, Ruona, Salmi 

samt Oravais och en operativ reträtt dels 
via Åland, dels norrut och vidare över 
landgränsen till Sverige. Krigshandling-
arna i Umeåtrakten utgjorde den tragiska 
finalen på ett fälttåg vilket under lång tid, 
närmast fick karaktären av ett svenskt 
nationellt trauma.
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