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Napoleon, 
en överraskningarnas man

Heikki Peltola

Napoléon Bonaparte (1769–1821) var en 
överraskningarnas man. Han var till exempel 
inte speciellt kort, 1,686 m, vilket på hans tid 
innebar minst medellängd. De svenska viking-
arna, de värnpliktiga, var kortare, 1,634 m. 
Vårt talesätt att små viktigpettrar lider av 
napoleonkomplex är en följd av propaganda 
som har spridits av brittiska källor – samma 
källor som kallade Napoleon ett ”monster” 
(Lindqvist 2005). 

Denne mans liv har skildrats i tusentals 
böcker, fi lmer, skådespel, på frimärken och 
liknande. Vi kan till och med få en insyn i hans 
privatliv. Han var en fl itig skribent och återgav 
gärna vardagliga nyheter till exempel i sina 
brev. Mitt i stridens hetta kunde Napoleon gå 
runt och runt i sitt tält medan han dikterade 
olika texter till tre sekreterare. En diktamen 
var en offi ciell redogörelse för krigets gång, 
den andra var en brinnande kärleksförklaring 
till Joséphine och den tredje en order om 
brobyggen i Paris. Mitt i allt kunde han sätta 
sig ner och själv skriva ett brev om ett fjärde 
ämne. Den unge Napoléon var ett fenomen 
sans doute. Låt oss i minnet återkalla några 
fi xpunkter i hans liv.

Genua hade sålt Korsika till Frankrike 1768, 
men drömmen om ett fritt Korsika levde kvar. 
I striderna deltog, bokstavligen, den 19-åriga 
Letizia Ramolino, som den 15.8.1769 födde 
en son. Denne fi ck namnet (dopet förrättades 
först då han var två år) Nabullione – korsi-
kanska talades ju i också det hemmet. Fadern 
Carlo Buonaparte hade studerat juridik, men 

framlevde sitt 39-åriga liv mest i sus och dus 
efter att ha gått över till franska sidan. Förhål-
landet mellan far och son var långt ifrån det 
bästa. Modern Letizia stod å andra sidan med 
fötterna på jorden, och hon var ett fast stöd 
för de åtta av barnen som inte dog i späd ålder 
under de femtio år hon levde som änka. 

Napoleons utbildning inleddes i en nun-
neskola när han var fem år. Till favoritäm-
nena hörde matematik, historia och geografi . 
Franska kunde pojken inte alls, det måste 
han lära sig 1778, när det ordnades inträde för 
den nioåriga vildbasaren vid militärskolan i 
Brienne i Champagne i mellersta Frankrike. 
Skolan var ny och därför ännu inte ansedd, 
men här började utbildningen till adelsman 
för den mest berömda personen i Frankrikes 
historia. Det var inte lätt för någon, allra minst 
för Napoleon, som där och ofta senare i sitt 
liv kände sig som en utomstående. 

Avancemanget på den militära banan ba-
serade sig på speciell framgång i matematik. 
Napoleon fi ck komma till ett nytt vapenslag, 
artilleriet. Första gången Paris fi ck se sin bli-
vande härskare var 21.10.1784, då denne fem-
tonåring var en av fem som hade skickats till 
krigshögskolan i huvudstaden. Det gick trögt 
med språken och Napoleon lärde sig aldrig 
vare sig tyska eller engelska (det sägs att han 
senare försökte lära sig dem på allvar). Den 
korsikanska accenten hördes i hans franska 
ända till slutet. 

Längtan till hemön satte fart på studierna, 
och den tvååriga utbildningen vid krigshög-
skolan slutfördes redan efter ett år. Den sex-
tonåriga fänriken låg bara på 42 plats på listan 
över 58 utexaminerade, men han fi ck ändå 
välja sitt truppförband. Napoleon valde det 
bästa, artilleriregementet La Fère – framför 
allt för att det var stationerat nära Korsika. 
Denna korta men intensiva tid lärde honom 
allt väsentligt om artilleriet. De kunskaperna 
hade han senare stor nytta av.

Frankrikes armé - som representerade 
”l’ancien régime” - befann sig i ett sorgligt 
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tillstånd. Det fanns mer än 2 000 ”generaler”, 
men de visste ingenting om fältslag. Vissa 
”krigsmarskalkar” hade aldrig upplevt ett 
krig. De fi ck sin titel om släkten var fi n och 
det fanns tillräckligt med pengar. Den svenske 
adelsmannen Axel von Fersen hade köpt sig 
ett eget kungligt truppförband, regementet 
Royal Suédois. Historien känner honom inte 
heller som en stor härförare, utan som drott-
ning Marie Antoinettes älskare. Napoleon 
förstod att landet höll på att gå emot kaos och 
behövde en ledare. Voltaire, som hade dött år 
1778, hade insett samma sak när han skrev 
”Allt jag ser, sår revolutionens säd ...”. 

I Lyon blev det upplopp när silkesväveri-
arbetarna gick i strejk. Napoleons regemente 
återställde ordningen och tre strejkledare 
hängdes. Barnfänriken begärde tjänstledigt 
och reste hem till Korsika den 15 september 
1786, men återvände följande år till fastlan-
det då de politiska förhållandena hettade till. 
Artilleriregementet hade fl yttat till Auxonne, 
och det fanns inte riktigt någonting att göra. 
Napoleon hängav sig åt att läsa, läsa och åter 
läsa. Ämnes områdena var vidsträckta, men 
allt som gällde krigföring och Korsika kom 
i första hand. Han hade också redan kom-
mit långt på att skriva öns historia; denna 
offi cer drömde nämligen om en karriär som 
författare. 

Den berömda eden i bollhuset svors av det 
tredje ståndet i Versailles 12.6.1789. Ludvig 
XVI hade för första gången sedan år 1614 
sammankallat adeln, prästerskapet och bor-
garna (bönderna hade ännu inte säte i stånds-
riksdagen). ”Nationalförsamlingen” hade 
samlats, och man började skissera upp en ny 
grundlag för Frankrike. Folket väntade dock 
inte längre utan stormade Bastiljen den 14 
juli; revolutionen hade börjat. Den öppnade 
portarna för Napoleons lysande militär- och 
härskarkarriär.

Vägen till stjärnorna
Historien känner inte många exempel på att 
en ”man av folket” som så ung och så snabbt 
skulle ha blivit en krigare och statsman av 
samma storhet som Napoleon (Alexander 
den store visade liknande drag). Det fi nns 
någonting av streber över Napoleon, till och 
med fräckhet, men medaljens frånsida ser 
helt annorlunda ut. Visste ni till exempel 
att kutymen att märka ut hus på gatans ena 
sida med jämna och på andra sidan med 
udda nummer var Napoleons idé? Eller att 
man visar placeringen vid middagsbordet 
med ett namnkort vid vinglaset – också det 
härstammar från Napoleon. Lagstiftningen 
i de västerländska demokratierna har sin 
grund i den romerska rätten och i Code Na-
poléon, som har påverkat till och med den 
japanska lagstiftningen. Det franska skol- och 
universitetsväsendet, där till och med de fi -
naste skolorna står öppna för vem som helst 
som visar tillräcklig talang, skapades under 
Napoleons tid. Kyrkan skildes från staten 
och alla fi ck fri yttranderätt (som vi har sett 
också under den senaste tiden). Paris torde 
vara världens vackraste huvudstad, till stor 
del tack vare 1800-talskejsaren. Louvren 
började byggas på order av samma härskare, 
som också grundade barnhem och sjukhus, 
lät bygga upp Europas första telegrafsystem 
och tog i bruk smittkoppsvaccinationen som 
nyligen hade uppfunnits. 

Men det är ju som krigsherre och erövrare 
som vi kommer ihåg Napoleon. Till Frank-
rikes storhetstid hör bland annat slagen i 
Norditalien och Österrike 1796–97, Marengo 
1800, Austerlitz 1805 och Wagram 1809, 
som alla slutade med seger för Napoleon. Det 
var lätt för hjälten att vid tiden för de slagen 
utropa sig till konsul på livstid 1802 och 
slutligen till kejsare 1804. Till världshistori-
ens mest storslagna festligheter hör den som 

Bild 1. 
Napoleon krönte sig själv till kejsare, eftersom man 
antog att Karl den store hade gjort lika. Genast 
efteråt krönte den nye kejsaren sin hustru 
Joséphine till kejsarinna.
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Paris och Notre Dame upplevde den isande 
kalla söndagen 2.12.1804. Napoleon krönte 
först sig själv till kejsare och sedan sin gemål 
Joséphine till kejsarinna (Bild 1). Påven stod 
surmulet bredvid och tittade på men gick i alla 
fall med på att installera kejsarparet genom 
smörjning. 

Å andra sidan signalerade Horatio Nelsons 
seger över fransmännen i Abukirbukten redan 
1798 att inte ens Napoleon var oövervinn-
lig. Det ryska fälttåget 1812 och slaget vid 
Waterloo följande år blev sedan fullständiga 
katastrofer. Under femton månader gick mer 
än en miljon (!) av Napoleons soldater un-
der. De fl esta fransmän skyller fortfarande 
på olyckliga omständigheter, medan en ut-
omstående iakttagare ser grundorsaken i en 
serie dramatiska felbedömningar. Kejsaren 
var inte längre samma knivskarpa analytiker 
som kunde uppfatta helheter - ett årtionde 
tidigare skulle han med stor sannolikhet ha 
fattat andra beslut. 

För oss som läkare är det intressant att 
veta att farsoter och sjukdomar blev Na-
poleons öde, både på ett personligt plan 
och som ödeläggare av trupperna. De som 
kände honom berättar att den skarpsynta och 
spänstiga astenikern med spetsiga drag och 
smala lemmar på bara några år utvecklades 
till karikatyrernas styvnackade isterbuk med 
uppsvullet ansikte. Kejsaren blev ombytlig och 
lättretlig, vilket han inte var när han besteg 
tronen. Napoleon – och hans trupper – led 
tydligt av sjukdomar, vissa av dem infektiösa, 
vissa inte.

Låt oss nu närmare granska händelserna 
hösten 1812. 

Det ödesdigra ryska fälttåget
Nästan hela Västeuropa var erövrat, men 
två riken utgjorde skavande stenar i kejsa-
rens sko. I väster provocerade Britannien, 
personifi erat av amiral Nelson, i öster störde 

Bild 2. 
Det olycksaliga ryska fälttåget sommaren och hösten 1812.
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tsar Alexander I:s Ryssland. Britannien var 
Napoleons huvudfi ende. Napoleon hade för-
sökt besegra landet redan under det egyptiska 
fälttåget, men eftersom sjökrig hörde till det 
han var sämst på led han ett förödmjukande 
nederlag. 

Tanken var att man nog ännu skulle besegra 
Britannien, bara man först hade underkuvat 
Ryssland. Det var ett stort och starkt rike 
redan för 200 år sedan, vilket Napoleon var 
medveten om. Moskva kunde underkuvas 
bara om de egna trupperna var stora och ef-
fektiva. Och det var de. 

Trupperna hade kallats in från olika delar av 
Europa, och offensiven anses ha börjat i och 
med överskridandet av gränsfl oden Njemen 
mellan Preussen och Polen den 24.6.1812 
(Bild 2). En av historiens största härskaror 
inledde sitt härtåg när Napoleon gick över 
Njemen denna onsdagsmorgon klockan 5. 

När mer än en halv miljon man (några 
procent kvinnor) började marschen mot 
Moskva, hade armén 368 000 infanterister, 
80 kavallerister och 1 100 kanoner. De drogs 
av en kvarts miljon (!) hästar, som också bil-
dade egna avdelningar. Det krävs ingen livlig 
fantasi för att föreställa sig vad enbart trup-
pernas försörjning innebar (en häst behöver 
nio kilogram foder om dygnet).

Svårigheterna började redan i Polen. Kylan 
störde inte, tvärtom var det hett, men sedan 
började det regna häftigt och länge. Vägarna 
blev gyttjediken, och artilleriet kunde bara 
långsamt ta sig fram. Disciplinen blev slappa-
re. Snart blev det skärmytslingar med polska 
bönder, som naturligtvis inte godkände att de-
ras åkrar förstördes och att de blev plundrade 
på sina livsförnödenheter. Redan före Vilnius 
gick åtminstone 20 000 hästar förlorade.

Vid den tidpunkten sågs de första tecknen 
på den motkraft som skulle komma att bli hela 
anfallskrigets öde. Det var inte Rysslands armé 
ledd av generalerna Mikhail Barclay de Tolly 
och Pjotr Ivanovich Bagration – den hade 
ännu inte gett sig in i striden – utan den in-
fektionssjukdom som fi nländarna känner som 
krigspesten (pestis bellica) eller carcersjukan 
(morbus carcerorum). Sjukdomen börjar med 
hög feber, som följs av medvetanderubbningar 
och röda ”fl äckar”, petekier, på huden. Död-
ligheten i sjukdomen var tiotals procent, och 
otaliga soldater gick under på några dagar. 
Den lusburna fl äcktyfusen som orsakas av 
Rickettsia prowazecki hade öppnat sin egen 
front. Sjukdomen skulle komma att krossa 
Napoleons drömmar. Rickettsiosen var ende-
misk både i Polen och i Ryssland, och även 

om den stora arméns sanitetsunderhåll var 
välorganiserat, härjade epidemin utan större 
motstånd; man visste ju ännu ingenting om 
förorsakaren. 

Franska skolbarn får fortfarande ofta lära 
sig att fälttåget misslyckades på grund av den 
stränga kylan i Ryssland. Det fi nns bara ett 
korn av sanning i påståendet. Enligt histo-
rieböckerna var hösten 1812 ovanligt varm 
men nog regnig. Ryssarna gav dem inga större 
bekymmer, eftersom riktiga sammandrabb-
ningar före Moskva egentligen bara skedde 
i Ostrovna i juli och i Borodino i september. 
Förlusterna var visserligen stora på båda 
sidorna också där, men väsentligare är att 
antalet franska soldater minskade från cirka 
500 000 till cirka 150 000 mellan Ostrovna 
och Borodino (Figur 1). Och detta skedde 
trots att inga sammandrabbningar mellan 
trupperna ägde rum, med undantag för några 
smärre skärmytslingar! Den verkliga fi enden 
skulle ha kunnat ses i ett mikroskop, inte i 
generalernas tubkikare.

Napoleon var medveten om vad som hände 
bland trupperna. Redan i Ostrovna försökte 
man övertala honom att inställa hela anfal-
let på grund av epidemin. Kejsaren gick med 
på det, men tog tillbaka sitt beslut två dagar 
senare. En ung Napoleon skulle kanske ha 
fattat ett annat beslut. Kejsaren med den 
brinnande blicken skulle knappast ha fi rat 
sina födelsedagsfestligheter så storståtligt i 
Smolensk, när ryssarnas två högst uppsatta 
fältherrar fanns i närheten. Nu fi rades 43-års-
dagen den 17 augusti med en många timmar 
lång parad, och mödosamt ditforslad ammu-
nition öddes bort på oändliga salutskott. Man 
hade förberett sig för kalasen bland annat 
genom att ta med sig en otrolig mängd goda 
franska viner – på ett fälttåg! Staben före-
slog att Napoleon skulle behaga övervintra 
i Smolensk med sina trupper. Önskemålen 
klingade för döva öron. 

Slaget vid Borodino var den största fransk-
ryska sammandrabbningen på väg mot 
Moskva. Ryssarna hade gått i ställning på 
högra stranden av Kaluga, en bifl od till Mosk-
vafl oden, cirka 100 kilometer från Moskva. 
Tsaren hade bytt ut de trätande Barclay de 
Tolly och Bagration mot Michail Iligriono-
vich Kutuzov, som hade mist sitt ena öga. 
Han var också känd för sin höga ålder och 
sin fetma, men ingen ifrågasatte generalens 
utomordentliga krigsledningsförmåga. Rys-
sarnas 120 000 man och 640 kanoner hade 
placerats skickligt mot fransmännens 130 000 
man och 587 kanoner.
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Den niotimmarsslakt som ägde rum den 
7 september var en kamp mellan två starka 
fi ender. Fransmännen förlorade 47 generaler, 
100 överstar och minst 35 000 man – och 
antagligen långt fl er än 50 000, ryssarna å sin 
sida åtminstone 44 000. Napoleon skulle åter 
ha haft tillfälle att helt tillintetgöra ryssarna, 
men han var än en gång osäker. Han var 
en sjuk man, febrig på grund av åtminstone 
luftvägs- och urinvägsinfektion. Mot sina 
generalers önskemål lät han ryssarna samla 
sina trupper i två dagar innan han gav order 
om anfall. Sedan genomfördes anfallet på 
ett sätt som den unge Bonaparte säkert inte 
hade valt – med ett massivt kavallerianfall 
rakt i famnen på ryssarna. Lösningen blev 
dyr för den redan i övrigt decimerade armén 
(Figur 1).

I S:t Petersburg festade man; Kutuzov ut-
nämndes till fältmarskalk. 

Till Moskva
Napoleon stod med sina decimerade trup-
per framför Moskvas portar morgonen den 
14 september. Knappt ett skott avfyrades, 
eftersom de ryska soldaterna och största de-
len av moskoviterna hade lämnat staden. De 

hade till och med tänt eld på Moskva, som 
brann som ett eldhav, och tagit med sig släck-
ningsredskapen. Napoleon ”erövrade” aldrig 
Moskva; han bara red in där på sitt fullblod 
Emir den 15 september 1812.

Nu var sista tillfället att rädda ens resterna 
av Den stora armén, cirka 100 000 man, de 
fl esta sjuka, utmattade och uthungrade. Det 
hade funnits tid och resurser att bygga ett 
vinterläger, man hade ju bara kommit till 
mitten av september. Tanken framkastades 
för kejsaren. Han övervägde, tvekade – och 
gav order om reträtt fem veckor senare, den 
19 oktober. Detta var den mest ödesdigra av 
kejsarens order. Sju av tio som drog ut i fält 
hade dött på vägen till Moskva, de fl esta som 
offer för fl äcktyfusen. Troligen hade tyfoid-
febern tagit sin beskärda del, liksom så många 
gånger under tidigare krig.

Nu började Rysslands vinter. 

Återtåget 
Napoleon ansåg att Moskva var ”erövrat”. 
Det var dock inget tal om att Ryssland skulle 
kapitulera; den listige Kutuzov viste vad som 
komma skulle. För fransmännen började en 
via dolorosa hem, bokstavligen. 
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Bild 3. 
En tragisk bild från reträtten från Moskva ur Christian Wilhelm von Faber du Fours krönika (se texten). 

Den mest långtgående av överraskningarna 
som Napoleons gav upphov till är att hela det 
ryska fälttåget har återgetts med fotografi sk 
skärpa. En av de tyska offi cerarna i la grande 
armée var Christian Wilhelm von Faber du 
Four, en 32-årig jurist och löjtnant som också 
var yrkeskonstnär. Han förevigade alla fältslag 
i en serie otroligt fi na penn- och vattenfärgs-
teckningar. I dessa konstverk kan man följa 
med händelsernas förlopp nästan dag för dag. 
På bilderna ser man också att det inte fanns 
någon tillstymmelse till rysk vinter på vägen 
till Moskva. Inte ens när man hade nått fram 
dit fanns det snö på marken, vilket en bild av 
du Four tydligt visar. 

Först sedan fransmännens reträtt hade 
inletts, började ryssarna gå till anfall på 
allvar. Området mellan Moskva och Kaluga 
fi ck sitt snötäcke en vecka senare, och den 7 
november när man närmade sig Dorogobus 
fi ck trupperna redan vada i snö. Nu började 
en grym lek, förutom mot Kutuzovs trupper 
också mot naturen. En av du Fours mest tra-
giska scener är en avbildning från området 

mellan Osmiana och Vilnius den 4 december 
(Bild 3). Nere till höger ligger en fransman, 
som förlorat förståndet, i snön. Han har blivit 
av med sina kläder för användning av andra 
soldater i la grand armée. Mitt i bilden förs 
ett handgemäng mot en underoffi cer vars 
motstånd håller på att brytas ned av vapen-
brödernas hotfullt riktade bajonetter. ”Arméns 
reträtt gick ytterst långsamt, och de döda, de 
sårade samt de som mist förståndet lämnades 
därhän längs vägen. Kosackerna förföljde oss 
hela tiden. Man utkämpade rörliga strider i 
snön, och med de få återstående kanonerna 
- som hade släpats ända hit utan hästar – sköts 
de sista skotten på rysk mark. Grymhet och 
kallsinnig egoism trängde så småningom 
undan all tapperhet. De starkare plundrade 
de svagare, sjuka och döda kläddes av och 
lämnades liggande i den djupa snön. Självbe-
varelsedriften har trampat under sig de sista 
resterna av mänsklighet”, skriver du Four. 

Det var en nidbild av Den stora armén som 
släpade sig in i Vilnius den 9 december (Bild 
2). De som hann först fi ck vad som utlovats 
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– varmt logi om så bara för en stund samt 
mat – men de fl esta av de hårt hungrande fi ck 
ingenting. Dessutom avslöjades att Napoleon 
hade lämnat sina trupper och troligen redan 
befann sig i Paris. Mer än 30 000 fransmäns 
färd slutade i Litauens huvudstad. Katastrofen 
var fullständig. Ett av gravfälten hittades av 
en händelse först år 2001, när en grävskopa i 
Vilnius började röja mark för ett nytt bostads-
område. Litauerna skötte efterspelet elegant: 
yrkesfolk undersökte gravfältet noggrant, och 
sedan begrovs mer än 2 000 skelett på en 
begravningsplats i Vilnius med fullständiga 
militära hedersbetygelser. Ett land som fått 
lida av krig alltför mycket förstod sin histo-
riska skyldighet. 

Parkanläggningen Tuilerierna i Paris har 
knappast sett något sorgligare än det som 
utspelades natten den 18 december 1812. 
Överhuvudtaget kom färre än 40 000 utmat-
tade män tillbaka, och också av dem var det 
bara ett tusental som återfi ck sin hälsa. Bakom 
sig hade de ett halvt års strapatser, under vilka 
95 procent av den stolta la grande armée 
hade förintats. Av du Fours egen avdelning 
av würtenbergare, som hade bestått av 15 000 
man, klarade sig bara färre än en av hundra 
med livet i behåll. 

Den mest berömda av Napoleons genera-
ler, Michel Ney – samma ursinniga kämpe 
som senare skulle komma att kommendera 

exekutionsplutonen för sin egen avrättning 
– skrev till sin unga hustru: ”Mer än ryssarnas 
kulor har general Hunger och general Vinter 
besegrat La Grande Armée.” Ney höll sig inte 
helt till sanningen. Generalerna Hunger och 
Vinter hade säkert deltagit i striderna, men en 
avgjort större förödelse hade marskalk Fläck-
tyfus orsakat. Andra infektionssjukdomar 
hade tjänat som hans trogna väpnare.
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