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Vad avgjorde utgången vid slagen vid Narva och Poltava – Fältherrens styrning eller andra

faktorer?

Sammanfattning: Tesen att en fältherre hade små möjligheter att styra ett slag när det väl hade börjat har

framförts av författaren Peter Englund. Denna tes delar forskare i två läger där det andra lägret menar att

fältherren hade mycket stor betydelse för utgången av ett slag.

Syftet med denna uppsats är tvådelat. Den första delen i syftet är att undersöka om det fanns faktorer andra

än fältherrens styrning som kunde avgöra ett dåtida slag och den andra delen i syftet är att se om det går att

applicera moderna doktriner i analysen av dåtida fall.

Resultatet av undersökningen visar att fältherren hade små möjligheter att styra slaget men det fanns med

ett energiskt och karismatiskt föregångsmannaskap möjlighet att påverka slaget. Det framgår tydligt

faktorer i slagen som fältherren inte kunde styra över. Svaret är att en kombination av fältherrens påverkan

och andra faktorer avgör ett slag, ingendera står ensam.

Syftet uppfylls med att det finns andra faktorer identifierade och en modern doktrin går att använda vid

analysen.

Nyckelord:

Fältherre, Ledarskap, Avgörande faktorer och Grundläggande Förmågor (Svenska Försvarsmaktens).
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What determined the outcome of the battles of Narva and Poltava – The Military

Commanders guidance or other factors?

Abstract: The thesis that a military commander had little opportunity to guide a battle when it had

started has been proposed by the Author Peter Englund. This thesis divides researchers into two

sides where the second side means that the Commander had a very big significance to the outcome

of a battle.

The purpose of this essay is two-fold. The first part of the purpose is to examine whether there

were factors other than the Commanders guidance that could determine a contemporary battle and

the second part of the purpose is to see if it is possible to apply modern doctrines in the analysis of

contemporary cases.

The results of the study show that the Commander had little opportunity to control the battle but

there was a possibility with an energetic and charismatic example to influence the battle. There are

clearly factors in the battles that the Commander could not affect. The answer is that a

combination of the Commanders influence and other factors determine a battle, neither stands

alone. The purpose was met by that there are other factors identified and a modern doctrine can be

used in the analysis.

Key words:

Military Commander, Leadership, Decisive factors and Basic Abilities (of the Swedish Defence

Force).
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Det finns ett utbrett intresse i studier av militärhistoria för de så kallade svenska krigarkungarna.

Gustav II Adolf är kanske den mest kände, men även Karl XII är en fältherre som studeras i

militärhistoriska ämnen utomlands. Det är svårt att bli profet i sitt eget land och det är kanske

därför militära skolor i Sverige inte studerar vår egen militärhistoria i större utsträckning när vi

utbildar våra militära chefer.

Peter Englund har påtalat fältherrens ringa – eller obefintliga – förmåga och roll så snart ett slag

hade inletts. Ledaren och den påverkan som han hade var i stridens hetta, enligt denna

uppfattning, ganska försumbar. Det var istället andra faktorer som var avgörande.

En annan uppfattning togs upp vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens symposium ”Vilken

krisledningsförmåga skall vi ha, nu och i framtiden?” den 23 februari 2006 säger moderatorn Bo

Huldt att den nämnda fältherreformulering som tillskrevs Englund ”ursprungligen ska ha fällts av

Gebhard Leberecht Blücher, som efter sin seger i det andra slaget vid Katzbach augusti 1813 lär

ha frågat: Hur blev det så här? (den ryktbare preussarens förvåning kan möjligen kopplas till det

faktum att han bara några dagar tidigare hade förlorat i samma terräng, i det första slaget vid

Katzbach).”1 Detta uttalande stödjer Englunds påstående, men Huldt fortsätter med; ”Sakligt vore

det fel att undervärdera fältherrens betydelse, och försöket vare härmed ihjälslaget, förkunnade

Huldt. Man tar inte ostraffat ifrån oss våra stora ledare.”2

Meningen går alltså isär bland forskare om betydelsen av fältherren. Är det fältherren som är

viktig för utgången av ett slag eller finns det andra faktorer som man skall titta på istället?

1 Santesson. 2006. s 40-41.2 Ibid.
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är tvådelat. Den första delen i syftet är att undersöka om det fanns

faktorer andra än fältherrens styrning som kunde avgöra ett slag under den epok som våra mest

kända kungar var verksamma (1600- och 1700-tal). Militärteorin har alltid letat efter tidlösa och

allmängiltiga principer och den andra delen i syftet är att se om det går att applicera moderna

doktriner i analysen av dåtida fall.3

1.3 Praktiskt problem

Låg verkligen så stor tyngd på fältherrens ansvar eller fanns det andra faktorer som påverkade ett

fältslags utgång i lika stor eller än större grad? I en artikel av Professor Bo Huldt, som hänvisar

till essän Svensk Fältherrekonst av Gunnar Artéus, professor i militärhistoria vid

Försvarshögskolan, tas ansvarsfrågan upp. ”Fältherren är i det givna ögonblicket ensam, han gör

kalkylen, kastar tärningen. Om de båda krigarkungarna Gustav II Adolf och Karl XII sägs det att

”de båda kungarna hade under lång tid det fulla ansvaret för krigföringen på en internationell

scen och i ett storstrategiskt sammanhang”.4 I de fallen som fältherren också var kung, eller som i

General Rehnskiölds fall mentor till en kung, påverkade således besluten allt från strategisk nivå

ända ner till taktisk nivå. Här kan man faktiskt säga att ansvaret hos fältherren var totalt. Frågan

är om detta ansvar kunde vägas upp eller också överskuggas av förlopp utanför den ensamme

aktörens påverkan under själva slaget?

1.4 Frågeställning

Vad avgjorde utgången vid slagen vid Narva och Poltava – Fältherrens styrning eller andra

faktorer?

1.5 Antagande

Jag antar att läsarna av denna uppsats minst har genomgått utbildning i eller har förståelse för hur

man skriver med vetenskaplig metod. I och med detta kommer jag inte i min metodbeskrivning

djupare att förklara vad vissa begrepp innebär utan endast hur de påverkar mitt arbete. Jag antar

3 Widén & Ångström. 2005. s 119.4  Huldt. 2005. s 155.
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vidare att läsarna har viss kunskap om svensk stormaktshistoria då jag kommer att hålla

beskrivningar om bakgrunder till fallstudierna till ett minimum.

1.6 Avgränsningar

Jag kommer att avgränsa mig till Stora Nordiska Kriget och när Karl XII var verksam som

fältherre. Under denna period avgränsar jag mig ytterligare till perioden 1699-1712 då det var

under denna period som större slag under kriget ägde rum. I perioden väljer jag två fältslag som

hade olika utfall men där ramarna var relativt jämförbara.

Den nivå jag kommer att avhandla i analysdelen är taktisk och operativ nivå. För att få en helhet i

bedömandet av det enskilda slaget anser jag dock att även vissa strategiska faktorer måste vägas

in. I definitionen på analysverktygets begrepp finns vissa värden som inte är applicerbara för

tidsepoken, dessa har jag bortsett från i begreppsbeskrivningen.

2 Metod

2.1 Urval och motivering av fall

Jag har utgått ifrån ett strategiskt urval i mina fall och slagen jag valt är Narva och Poltava.

Motiven till detta är att de är relativt jämförbara då det handlar om vilka som var kombattanter,

situationen som sådan och vilket utgångsläge man befann sig i inför själva slaget. På svensk sida

var dessutom ledarskapet i planeringen likvärdigt.

Även om Karl XII själv var sårad vid Poltava var han delaktig i anfallsplanen tillsammans med

generallöjtnanten, sedermera fältmarskalken, Rehnskiöld vid slagen. Man kan diskutera om Karl

XII ledde slaget vid Narva eller om Rehnskiöld gjorde det. ”Rehnsköld var en självständigt och

skickligt opererande kårchef vid Fraustadt men blev en av ödet olyckligt utpekad ersättare för den

egentlige fältherren i ett utomordentligt svårt läge vid Poltava.”5 Vid Poltava var befälet delegerat

till Rehnskiöld på grund av kungens skada och i egenskap av kungens mentor och delaktig i

5  Huldt. 2005. s 156.
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beslutsprocessen torde även hans påverkan vid Narva varit betydande.6 ”Rehnskiöld var den

karolinska arméns kanske skickligaste general och en av den unge Karl XII:s militära lärare.

Rehnskiöld var arkitekten bakom segern över ryssarna vid Narva år 1700.”7

En parameter i en komparativ metod, där fallen skall vara kontrasterande, är utfallet av slagen

också viktigt. Det skiljer sig i tid mellan slagen, ca 9 år, vilket gör att eventuella företeelser eller

faktorer som har med närhet i tid mellan de båda slagen kan minimeras.

2.2 Nyckelord

De nyckelord som här definieras görs så utifrån vad de avses användas till i detta arbete.

 Fältherre – med fältherre avses den ledare som hade befälet vid ett fältslag.
 Ledarskap – med ledarskap avses de egenskaper som innehas och den befälsföring som

utövas av en fältherre.
 Avgörande faktorer – med avgörande faktorer avses de faktorer som kan påverka

avgörandet av ett fältslag.
 Grundläggande förmågor – vad som avses här utvecklas senare i arbetet under punkt 2.7.

2.3 Forskningsdesign

Mitt arbete inriktas mot en jämförande (komparativ) design där jag med utgångspunkt från en

begränsad tidsperiod använder två olika och kontrasterande fall för att bearbeta

problemställningen, dvs. en s.k. multipel fallstudie.8

Fallen analyseras utifrån båda sidor för att få en helhet i slagen. Jag använder mig av ett

analysverktyg utgående från militärteori. I linje med frågeställningen på uppsatsen så står

fältherren och ledarskapet separat och i motsats till eventuellt andra påverkande faktorer. Detta

kommer efter analysen behandlas i diskussionen och resultatdelen.

I och med att jag använder mig av få fall och att det kommer att vara skrivna primär- och

sekundärkällor så blir det en kvalitativ inriktning på C-uppsatsen. Inledningsvis påbörjas arbetet

med ett metodavsnitt där jag utvecklar analysverktyget och förklarar hur jag kommit fram till

6 Åberg och Göransson. 1976. s 92 och 130.7 Ericson Wolke, Lars. 2007. s 92.8 Bryman. 2009. s 70-71.
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valet av begrepp samt kortfattat redovisar för definitionen av begreppen. Därefter påbörjas

analysdelen. Den inleds med de faktorer på strategisk nivå som berör båda slagen och avhandlas i

en egen punkt. Analysdelen fortsätter sedan med respektive fall sedda ur analysverktygets vinkel.

Diskussionskapitlet kommer att väga ihop vad som framkommit i fallstudierna. Svaret på

uppsatsen presenteras som nästa del och till sist hur slutsatserna samt resultatet av arbetet tagits

fram.

En modern doktrin som analysverktyg skapar sina egna problem, ett är kontexten. De tankar som

rådde vid tiden för slagen gör att hänsyn måste tas i analysen till vilka slutsatser man kan dra

utifrån de grundläggande förmågorna. Begreppet måste behandlas ur den kontext som råder för

den tid som arbetet avhandlar. För att uppnå skydd på denna tid kan något annat vara viktigare än

exempelvis skyddsvästar.

2.4 Designmodell

2.5 Validitet och reliabilitet

Eftersom uppsatsen kommer att grunda sig på kvalitativ forskning och utgå från två fallstudier

gör det att den externa reliabiliteten kommer att bli lägre. Det är min subjektiva bedömning som

blir grunden för slutsatserna. Den första möjligheten till reliabilitet är att använda mig av en så

öppen, spårbar och tydlig uppsats att det går att använda det alternativa kriteriet för kvalitativ

Analysverktyg Fall 1 Fall 2

Strategiska
faktorer

Slutsatser och
resultat

Diskussion

N
A

R
V

A

P
O

L
T

A
V
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 Ledning

 Verkan

 Rörlighet

 Skydd

 Underrättelser

 Uthållighet

TEORI
Fanns andra
faktorer än
fältherren?
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forskning som är pålitlighet. Den andra är att undvika att personliga värderingar eller teoretisk

inriktning påverkar utförandet och slutsatserna. Det är viktigt att allt som skrivs kan styrkas och

konfirmeras för att få till vad Bryman benämner ”confirmability”.9

Validiteten kan som i punkten 2.2 knytas till kontexten. Kan jag ”mäta” det jag vill med mitt

analysverktyg utifrån när teorin om de grundläggande förmågorna tillkom och eventuella

skillnader i synsätt under den tidsepok som verktyget appliceras på? Jag inser att detta problem

finns, men en del i syftet är att se om det går att applicera en modern doktrin på gamla fall.

2.6 Teori och tidigare forskning

Teorin om att fältherren har en mindre betydelse är något Peter Englund har försökt påvisa medan

andra forskare hävdar det precis motsatta. Englund bortser dock inte från en ledares betydelse i

ett planerings- och beslutsskede och inte heller som en faktor på moralen. Han hänvisar också till

detta med bl.a. militärhistorikern John Keegan, som nämns nedan, i sin bok Poltava. Englund

menar dock att när slaget väl börjat är påverkansmöjligheterna minimala. Han säger att många

har tenderat att övervärdera kungens (Karl XII) betydelse.10

En annan teori, som är lite av en mellanväg och som bland annat stöds av John Keegan, menar att

det är fältherrens karismatiska ledarskap och inte alltid intelligens och det taktiska snillet som kan

fälla avgörandet. Keegan säger om Alexander den store att ”genom att leda trupperna framifrån

och i striden kunde Alexander försäkra sig om att soldaterna skulle slåss med samma frenesi som

han själv”. Oskar Sjöström skriver att samma argument förs fram om Karl XII:s ledarskap av

flera svenska författare och forskare, däribland Gustav Petri, Bengt Liljegren.11

Det analysverktyg jag använt mig av kommer också in under teoridelen. Verktyget kommer ur

militärteorin och grundar sig i svenska försvarsmaktens grundläggande förmågor. Orsaken till

detta val redovisas under den kommande operationaliseringen av analysverktyget.

9 Bryman. 2009. s 260-261.10 Englund. 1989. s 273-275.11 Sjöström. 2006. s 1.
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Tidigare forskning om karolinertiden och ämnet ledarskap är mycket omskrivet och omfattande

litteratur finns att tillgå.12

2.7 Operationalisering/utveckling av analysverktyg

2.7.1 Urval av begrepp för analysverktyg

Tidigt identifierades ett behov av ett analysverktyg som kunde belysa andra faktorer än bara

ledarskapet. Gällande krigföringens principer så har framförallt praktikerna ett intresse av att hitta

ledstänger eller riktlinjer för att öka sannolikheten att vinna ett krig, medan ett vetenskapligt

sökande försöker hitta bakomliggande variabler för att förklara vinst och förlust.13 Problemen

med krigföringens principer är att de är ständigt omdiskuterade både i delade meningar om

principernas natur och olika uppfattningar om på vilka nivåer i krigföring de är applicerbara eller

till och med att det finns olika principer på olika nivåer.14

Vid en närmare titt på doktriner som använts av ett antal olika länder efter 1920 så har också de

ingående principerna i doktrinerna varierat vilket ger en bild av att det finns ingen gemensam

sanning om vad som är rätt. Det väsentliga är att de varierande förekomsterna av principer i de

olika doktrinerna tyder på att krigföringens principer inte är en teori utan flera.15 Detta kan ju

härledas till att ”dessa principer har inte formulerats av någon enskild tänkare utan bör snarast ses

som en slags samlad visdom”.16

Widén och Ångström beskriver tolv stycken principer utan att framhäva eller prioritera någon av

dem. De är ett försök att förklara den logiska, metodologiska och kunskapsmässiga grund som

principerna står på. Jag skulle ha kunnat välja ett antal av dessa för att skapa mitt analysverktyg

rakt av men måste då förhålla mig till att de just är omdiskuterade. Dessutom varierar antalet

12 FHS uppsatssamlingar har material om Karl XII, grundläggande förmågor och ledarskap.Litteraturförteckningen ger också förslag på läsning.13 Widén & Ångström. 2005. s 119.14 Ibid. s 121-122.15 Ibid sid 125.16 Ibid. sid 119.
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principer mellan vilka författare man väljer och deras syn på de inbördes relationerna och

definitionerna av dessa.17

Därför är utgångspunkten en doktrin som är fastställd och gäller för den svenska försvarsmakten

d.v.s. Doktrin för markoperationer (DMarkO) som fastställdes 2005. Doktrinen tar upp sex

basförmågor som tillsammans som ett system samverkar och stödjer varandra. Förmågorna

kommer ur militärstrategisk doktrin där de benämns basfunktioner. Dessa förmågor skall ses som

en tankemodell där chefens roll blir att se till vilken förmåga eller förmågor som skall prioriteras

tillfälligt för att tillsammans leverera effekt.18

Anledningen till att välja de sex grundläggande förmågorna är inte att hitta en ”sanning” som

fältslagen skall mätas mot. De är mer som en ledstång att förhålla mig till i sökandet efter

faktorer och i att föra diskussionen framåt längs en röd tråd. En fördel är att förmågorna med dess

definitioner är fastställda av FM, vilket gör att jag kan förhålla mig till det i analysen.

Förmågorna går också att härleda till många av de principer som Widén och Ångström tar upp.

Det går att hitta likheter i DMarkO:s förmågor och principerna i militärteorins grunder vad gäller

ledning - samordning, verkan – koncentration, rörlighet – rörlighet, skydd – säkerhet,

underrättelser – (till viss mån) överraskning och uthållighet – hushållning.19

Går de grundläggande förmågorna att använda i bedömningen av vilken påverkan de har på ett

fältslag? Är de tillämpbara även på den rent taktiska nivån? I DMarkO sägs följande: ”De

grundläggande förmågorna är ständigt närvarande på stridsfältet men varierar i betydelse över tid.

Principiellt kan grundläggande förmågor hanteras även på de lägsta förbandsnivåerna på samma

sätt som man tidigare nyttjade stridens grunder.”20

17 Ibid, s 131.18 Doktrin för markoperationer. 2005. s 31.19 Widén & Ångström. s 132-135 och Doktrin för markoperationer. s 63-74.20 Doktrin för markoperationer. 2005. s 63.
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I många fall hävdas det att det går att hitta tidlösa principer om krigets förande. Vilka avgörande

faktorer kan man hitta som påverkar ett fältslags förlopp? För att återkoppla till uppsatsens syfte

så var den andra delen i syftet att se om det går att applicera moderna doktriner i analysen av

dåtida fall.

2.7.2 Definition på analysverktygets begrepp.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur DMarkO definierar de sex grundläggande

förmågorna. Eftersom vissa tekniska eller folkrättsliga hänsyn inte var tillämpbara på 1700-talet

nämns inte dessa som en del av begreppsförklaringen då de inte går att applicera i analysen.

”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa och

dynamiska situationer så att eget och överordnat mål uppnås.”

I ledning vägs det in vilka system man har för ledning, långsiktiga mål som skall uppnås, var

ledningen sker ifrån, vilket ledarskap som tillämpas och ett tränat och övat ledarskikt samt även

förbandets träning.

”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en gemensam lägesbild

av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget och överordnat mål uppnås.”

Förmågan att skaffa underrättelser är avgörande och ska omfatta egna förband, motståndaren,

allierade och även tredje part om sådan finns. Vikten av att information snabbt måste till

beslutsfattande chefer gäller idag så som även förr.

”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens förmåga

och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås.”

Verkan sker genom direkt och indirekt bekämpning, vilseledning (informationsoperationer) samt

egen förmåga att samordna alla insatser för att påverka motståndarens förmåga och vilja att föra

strid.
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”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum

så att eget och överordnat mål kan uppnås.”

Begreppet bör sättas i relation till vårt mål och motståndarens rörlighet. Genom rörlighet kan vi

bl.a. skapa förutsättningar för att nå effekt i rätt tid mot rätt mål, undgå eller dra oss ur fiendens

bekämpning, ta för striden väsentlig terräng och överraska motståndaren.

”Skydd syftar till att – genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva åtgärder – skapa

förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att eget och

överordnat mål kan uppnås.”

Skydd är allt som påverkar den egna förutsättningen till ökad överlevnad vare sig det handlar om

ett praktisk, konkret skydd som värn, löpgravar, personskydd till skydd genom verkan, rörlighet,

informationsoperationer m.m.

”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell tillgänglighet

så att eget och överordnat mål uppnås.”

Detta innebär att förband måste ha en långsiktig plan med rekrytering, träning och utbildning

samt rätt anpassad materiel för tänkt uppgift eller de krav som ställs på förbandet. Det innebär

också ett omedelbart krav på maximal effekt i ett initialskede vid en konflikt. Detta skapas genom

bl.a. väl fungerande logistik, sjukvårdstjänst, gott ledarskap, omvårdnad av truppen, fortsatt

utbildning och taktikanpassning.21

21 Doktrin för markoperationer. 2005. s 63-74.
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3 Empiri

3.1 Källor

Det finns mycket skrivet underlag att inhämta om just detta ämne, framförallt svenska produkter.

Avsikten är att utgå ifrån primär- och sekundärkällor i insamling av det empiriska underlaget.

Problemet är sortering och sållning i informationsmängden för ett hanterbart och representativt

urval på källorna. I litteraturvalet av sekundärkällor förhåller sig uppsatsen till relativt kända

forskare och författare vilket gör att äkthetsproblemet minimeras. Primärkällorna är hämtade från

originaldokument på Riksarkivet.

3.2 Källkritik

Eftersom det handlar om att jämföra två kontrasterande fall utifrån ett analysverktyg så finns det

ett krav på att mina källor väljs till viss del utifrån tendenskriteriet. Därför utgår arbetet ifrån

material om både Karl XII och Peter den store i analysen. Även om den ”ena” sidan är subjektiv

så kan det vägas upp av att hämta underlag från den ”andra” sidan. En hel del av materialet

kommer ur Charles XII of Sweden av R. M. Hatton och Peter den store av R. K. Massie. De har

inte en nationell anknytning till ämnet i sig, det kan ytterligare minska tendensproblemet något.

Tidssambandet kan vara ett problem med de nyare källor som har valts för detta arbete.

Nedteckning av det historiska förloppet runt Karl XII börjar långt efter hans död 1718. Den första

svenska nedteckningen gjordes av Jöran Nordberg, Karl XII:s hovpredikant. ”Jöran Nordbergs

stora krönika Konung Carl XII:s historia (1740) och har spelat en väldigt stor roll i

historieskrivningen. Verket har utsatts för en del kritik, t.ex. av författare som Gustaf Jonasson

och Fredrik Arfwidsson.”22

De flesta källorna är skrivna 200-300 år efter själva händelserna och är i sin tur ofta grundade på

andra källor, detta inverkar på beroendekriteriet och tidskriteriet.

22 Nilsson. 2007. s 1.
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Sök har även skett i primärkällor på Krigsarkivet och Riksarkivet. I Krigsarkivets handlingar

fanns nästan bara uteslutande kartunderlag med viss text. Texten med mest detaljer om slaget

valde jag dock bort på grund av den tendentiösa ton den hade. I Riksarkivet återfanns en hel del

om framförallt Narva vilket jag har använt mig av en del. Beroende på författaren får jag se till

tendenskriteriet, men närhet i tid är uppfyllt. Även om General Hallarts rapport till Kung August

ur ett tendensperspektiv kan ses som en tveksam källa så är den ändå intressant då den förstärker

ett viktigt påstående. Att det är motståndarsidans rapport är också intressant för att få en balans i

källmaterialet. Det är dock av vikt att inse att det kan vara ett försök att förklara bort den egna

förlusten.

För detaljrikedom om slagen så fick jag efter mailkontakt med Peter Englund vid Svenska

Akademien rådet att använda Generalstabens verk om Karl XII på slagfältet då det innehåller

hittills oöverträffade skildringar. Detta verk kan dock ha en tendens att försköna och förhärliga

Karl XII:s roll, därav har jag mest använt verket som en referens.

4 Analys

4.1 Fallanalys

4.1.1 Bakgrund till kriget

Sverige hade under 1600-talet gjort sig ovän med i princip alla grannar runt om riket. Alla

grannländer hade fått avträda landområden till Sverige som framförallt Ryssland, Danmark och

Polen ytterst gärna ville återta.23 Detta sattes i verket strax innan 1700-talets början av Danmark

och Sachsen-Polen. Som tredje land anslöt sig även Ryssland till pakten.24 Karl XI:s död, svält

och epidemier samt dåliga omen, missförhållanden och propaganda från revanschister som

antydde att Sverige var på randen till inbördeskrig gav näring till planerna på ett anfallskrig mot

Sverige. Andra avgörande motiv fanns också. Danmark kände sig hotat av Sveriges förbund med

Holstein-Gottorp i söder. August den starkes behov av att konsolidera sitt styre i Polen och Peter

23 Englund. 1989. s 21.24 Åberg och Göransson. 1976. s 87.
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av Rysslands vilja att återta en hamn västerut vägde starkt in i att denna tidpunkt lämpade sig i de

svenskfientligas ögon.25

Karl XI lämnade efter sig den dittills största och välövade armé Sverige förfogat över. Därtill

också en relativt stark flotta och ett väloljat system för mobilisering och krigsfinansiering.26 Tack

vare den förutseende Generalguvernören i Livland, Erik Dahlberg, hade även de östra

landområdena i riket hjälpligt iståndsatts för försvar. Dessa förberedelser gjorde, trots regeringens

ovilja att lyssna på Dahlberg och de negligerade befästningarna i öster, att försvaret där höll

initialt vid krigsutbrottet.27

I februari 1700 utlöstes kriget av att Sachsen-Polen anföll Livland och Riga men misslyckades att

överrumpla den misstänksamme Dahlberg som hejdade August vid Riga. Danmark anföll

Holstein under mars månad. Sverige mobiliserade och med stöd av en Engelsk-Holländsk flotta

kunde Karl XII överskeppa och hota Köpenhamn. Kung Fredrik, som blev överrumplad och hade

sin armé i Holstein, tvingades söka fred och gick ur anfallsförbundet. Den svenska armén kunde

nu vändas mot fienderna i öster.28

4.1.2 Strategiska faktorer

Den svenska armén var efter tidens standard vältränad. Idéer som genererats av Ascheberg och

Karl XI drevs vidare av Rehnskiöld och Karl XII. Övningar på gärdet med Livgardet och

drabantkåren prövade nya tekniker för strid och belägring som senare implementerades i armén

med ökad intensitet strax före kriget. Bajonetter och nya musköter inköptes och nya tankar i

europeisk taktik och utrustning anpassades för svenska förhållanden.29

25 Englund. 1989. s 28-29.26 Ibid. s 28-29.27 Åberg och Göransson. 1976. s 88.28 Englund. 1989. s 29.29 Hatton. 1968. s 101.
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Redan 1675 hade Karl XI slagit fast att ingen fick antas till artilleriet utan att ha blivit prövad och

examinerad.30 I infanteriet och kavalleriet skolades officerarna praktiskt under mentorer som ofta

varit med under de många krig som Sverige som uppåtgående stormakt framgångsrikt genomfört.

Den svenske officeren Jacob Ogilvy som 1674 ger ut en bok om handgrepp och manövrar för

soldaten i ledet säger att teoretiska studier är väl bra men praktik är viktigare. Alla blivande

officerare borde avancera den långa vägen via soldatledet. Samma budskap ger Anders Söderman

som kommer ut med exercisboken, Palaestra militaris, 1679. Det fanns ett embryo till en studie

av krigsvetenskapen under slutet av stormaktstiden men hade ännu inte befäst sin position.31

Speciellt för den svenska armén var den stridsteknik genom chock som åsamkades av ett anfall

med blanka vapen. Infanteriet skulle snabbt marschera an och bryta in i fiendens led med pik och

värja. Kavalleriet skulle nyttjas för att tätt samgrupperad spränga sönder fiendens led också de

med blanka vapen. Båda truppslagen använde sig av minimal eldgivning innan inbrytningen. Det

karolinska artilleriet var väl så dugligt som andra nationers vid denna tid men det låg helt enkelt

inte i taktiken att använda dessa i ett fältslag. Artilleriet var något för befästningar och

svåråtkomlig trupp.32

4.1.3 Bakgrund fall 1 Narva

I oktober 1700 transporterades armén över från Karlshamn till Pernau i norra delen av Rigaviken.

Sachsarna, som hejdats i sitt försök till överraskning, hade dragit sig tillbaka och Ryssland som

nu trätt in i kriget hotade den befästa staden Narva med ca 33 000 man. Det blev svenskarnas

huvudmål att undsätta staden.33

Efter landstigningen marscherade armén snabbt till Wesenberg där drygt 10 000 man samlades.

Underhållet var bristfälligt och svenskarna bestämde sig därför för anfall trots underläge i antal. 34

30 Ericson Wolke. 2007. s 92.31 Ericson Wolke. 2007. s 107, 117.32 Von Konow. 2001. s 44-46.33 Larsson. 2009. s 92-95.34 Åberg och Göransson. 1976. s 91.
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Cirka en och en halv månad efter avfärden från fastlandet grupperade sig den svenska armén till

anfall vid Hermansberg utanför de ryska belägrings- och befästningsarbetena under ett påbörjat

oväder. Svenskarna anföll på två kolonner med snön i ryggen och delade ryssarna i tre delar. De

ryska enheterna rullades upp där stora delar greps av panik och tusentals ryssar drunknade i

Narovafloden när de försökte fly undan svenskarna. Vid klockan fem, tre timmar efter anfallet

började, var striden över efter att den ryske befälhavaren hertigen de Croy kapitulerat. Vissa

motståndsfickor kvarstod, men dagen efter gav sig resten av den ryska armén och den största

svenska segern i historien var ett faktum.35

4.1.4 Analys av fall 1 Narva

Ledning

Karl XII var ofta med i täten under slagen och visade att han var en del av manskapet och inte

bara en avlägsen ledarfigur. Detta gjorde att armén med glädje sa att kungen var en äkta skärva

av Vasablocket.36 Kungen hade flera gånger tur när han utsatte sig för dessa faror, bl.a. så hittade

kammartjänaren en muskötkula i kungens halsduk efter slaget vid Narva.37 Denna villighet att

35 Åberg och Göransson. 1976. s 92-93.36 Hatton. 1968. s 152.37 Liljegren. 2000. s 94.
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dela soldatens faror gjorde Karl till en symbol för hela armén. Karl XII hade en mycket stark vilja

och var på gränsen till obstinat när han ansåg sig ha rätt i en fråga.38 Vid Narva drev kungen

igenom sin vilja och sa att det stod för mycket på spel för att inte att ta upp striden med den stora

ryska armén. Han lyckades också genom sin energi och karaktär höja den låga moralen som

börjat sätta in i den svenska armén.39 Styrkt av framgångarna i Danmark och av en kort

skärmytsling på vägen till Narva så var det en homogen svensk armé med soldater och befäl som

kände varandra som marscherade mot Narva. Denna samtränade styrka med inneboende disciplin

var något man tog med i beräkningen vid anfallet. Efter genombrytningen litade ledningen på att

de svenska soldaterna skulle behålla ordningen och fortsätta anfallet medan ryssarna skulle

försättas i kaos.40 Trots disciplinen kunde dock inte den svultna svenska armén hålla sig från de

rika ryska förråden. Med fylleri, skottlossning mellan svenska förband och förvirring på natten

kunde det ha blivit katastrof i och med att hela ryska armén ännu inte kapitulerat.41

Den ryska armén var avsevärt mycket mindre tränad än den svenska. Jämfört med europeisk

standard vid tiden sågs inte ryssarna som erfarna trots att en del stridit mot turkarna. Många

officerare hade också kommit från andra länder för att ta tjänst hos tsaren. 42 Dessa officerare

hade till uppgift att försöka höja den ryska arméns kapacitet. Den som kom att bli rysk

befälhavare, efter Tsar Peter själv lämnar Narva innan slaget, var en synnerligen duglig officer

från Flandern, Hertigen Charles Eugene de Croy.43

Trots att officerarna var erfarna fanns problem med språket samt avsaknaden av personlig

kännedom mellan de ryska soldaterna och de utländska befälen. Befälsförhållandena kastades

över ända av att tsaren avsade sig befälet mer eller mindre tvingade Hertig de Croy under protest

att ta befälet.44 Konsekvenserna detta fick för ledningsläget i den ryska befälskedjan är svårt att

38 Hatton, 1968. s 52.39 Ibid. s 151.40 Massie. 1986. s 336.41 Larsson. 2009. s 98.42 Hatton. 1968. s 150-151.43 Liljegren. 2000. s 89.44 Larsson. 2009. s 95-96.
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överblicka. Chefskapet var redan bekymrat över vad som skulle hända när den svenske kungen

nådde fram och detta skapade friktioner.45 De Croy påpekade att det fanns för lite tid att bekanta

sig med övrigt befäl och han kunde inte ens prata med de ryska officerarna, men Peter var fast i

sitt beslut.46 Efterklok av utkomsten skall tsaren 1702 ha sagt att de Croy ”var i sanning en duglig

och erfaren militär. Hade jag anförtrott honom befälet fjorton dagar tidigare skulle jag ej lidit

nederlaget vid Narva.”47

De dåligt tränade och oerfarna ryska förbanden kunde inte stå emot de erfarna svenska trupperna

utan gav vika och slogs av panik. Mycket infanteri och kavalleri drunknade helt enkelt när de

försökte fly över floden undan svenskarna. Schismen i ryssarnas led visade sig också under

slagets slutskede då panikslagna ryska soldater ropade; ”Tyskarna har förrått oss!”48 Det ryska

manskapet slog också ihjäl många utländska officerare som försökte hejda flykten.49

Underrättelser och information

Ett anfall mot en befäst fiende krävde information om var stöten skulle sättas in. Inför slaget hade

svensk spaning genomförts mot ryssarnas befästa läger under tiden som övriga förberedelser hade

skett.50 Spaningen fastställde utbredningen och de starkaste punkterna på det ryska lägret. Även

kungen och Rehnskiöld hade från en god position på Hermannsberget överblickat de ryska

befästningarna bara timmar innan slaget.51 Svenskarna hade en god uppfattning om hur de ryska

positionerna såg ut och också hur armén skulle grupperas för att kunna bryta igenom ryssarnas

linjer. Informationen gav slutsatsen att ryssarna var alldeles för utspridda för att kunna möta en

svensk kraftsamling till ett fåtal genombrytningspunkter.52

45 Liljegren. 2000. s 89.46 Massie. 1986. s 334.47 Massie. 1986. s 864.48 Ibid. s 337.49 Åberg och Göransson. 1976. s 93.50 Hatton. 1968. s 152.51 Von Konow. 2001. s 68.52 Massie. 1986. s 335-336.
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Ryssarna hade färre underrättelser än svenskarna, genererat av General Sjeremetjev som mött

svenskarna vid Pyhäjöggipasset några dagar tidigare. Informationen var dock bristfällig och

ryssarna var dessutom utsatta för vilseledning. Den ryska ledningen hade av en tillfångatagen

svensk major lurats att tro att den svenska armén var tre gånger så stor.53 Denna information

bekräftas eventuellt av General Ludwig von Hallart i hans rapport till Kung August av Sachsen-

Polen efter slaget:

”[..] der general Schremethoff auf die nachricht [..] der König in Schweden

avanciere mit seiner gantzen armée und 4. Meilen von hier sich an einen

gewißen pass Selemetzi, wart [..] starck daß 6 000 man eine armée von

30 000 man aufstellten.“54

En tolkning av detta kan vara att Karl avancerade med sin armé och vid Selemetzi (kan vara orten

Sillamäe) nära Pyhäjöggi ställde svenskarna upp 6 000 av sina 30 000 man för att möta

Sjeremetjev. Det kan också vara ett försök av Hallart att tona ner vidden av förlusten genom att

skriva att svenskarna var större till antalet än de egentligen var. Om detta är den verkliga

uppfattningen hos den ryska ledningen hade det förmodligen stor inverkan på beslutsprocessen.

Detta kan ha påverkat de Croy att inte ta striden till svenskarna utan möta fienden från en befäst

position. Bengt Liljegren påstår också att vilseledningen fick tsaren att överlämna befälet till de

Croy och skräckslagen lämna Narva. Förevändningen var att skaffa förstärkningar och möte med

en turkisk ambassad, som inte anlände förrän fyra år senare.55 Massie säger att detta inte stämmer

utan att tsaren egentligen var en modig man när det krävdes. Den ryska ledningen, med Peter i

spetsen, trodde aldrig att en utmattad svensk armé skulle anfalla utan återhämtning. Alla vid den

här tiden ”visste” att det tar tid att förbereda ett anfall mot en befäst linje. Kännedomen om den

53 Liljegren. 2000. s 88-89.54 Riksarkivet, Beskrifning om Nederlaget vid Narva 1700. M137355 Liljegren. 2000. s 88-89.
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svenske kungens impulsiva inställning fanns heller inte hos Peter, som trodde sig ha tid till

motåtgärder.56

Verkan

Svenskt artilleri användes för att mjuka upp befästningarna där anfallet avsågs sättas in. Trogna

doktrinen med anfall med blanka vapen så var det infanteriet som skulle dela ut nådastöten

genom inbrytning. För att uppnå maximal verkan mot en mycket större fiende koncentrerades

infanteriet till mitten av den utspridda ryska armén. Enligt träningen skedde detta med snabb

anmarsch, dock på kolonner istället för linjer och sedvanligt sköts endast en muskötsalva av

innan svärd och bajonetter blev huvudvapen.57

Den ryska armén hade en förkrossande övermakt i antalet soldater och artilleripjäser. De ryska

befästningarna var späckade med 140 kanoner, beredda att bekämpa ett svenskt anfall.58 De Croy

avsåg att möta ett anfall med kraften från en defensiv position och grupperade sina bästa förband

där han felaktigt trodde att svenskarna skulle angripa befästningarna, allt för bästa verkan mot

fienden.59

Rörlighet

Ett offensivt tänkande var grunden i taktiken. Motståndaren skulle besegras med framåtanda och

rörlighet och genom detta behärska stridsfältet. Karl XII skall ha sagt i sina läromästares anda

”Genom eldgivning kommer man inte framåt”.60 Vid Narva skapade man genom enkelhet god

rörlighet. Infanteriförbanden grupperades på två kolonner mot centern av de ryska befästningarna

och kavalleriet på flankerna för att hindra ryssarnas rörlighet ut ur befästningarna.61

56 Massie. 1986. s 333-334.57 Massie. 1986. s 33658 Hatton. 1968. s 152.59 Liljegren. 2000. s 90.60 Von Konow. 2001. s 44-46.61 Larsson. 2009. s 96-97
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Ryssarnas möjlighet till rörlighet begränsades gravt av att de höll sig kvar bakom sina

befästningar. Det svenska anfallet som genomfördes direkt ur framryckningen med våldsam kraft,

överraskning och med lokal överlägsenhet på två valda punkter totalförlamade ryssarnas

rörelseförmåga. 62 Genom ryssarnas splittring i tre delar kunde de inte komma till varandras

understöd. De var dessutom instängda mellan sina egna befästningar, svenskarna och floden efter

att broarna gett vika då de utsatts för övervikt av flyende soldater.

Skydd

Genom att snabbt komma från artilleri- eller muskötdueller på slagfältet såg svenskarna skyddet i

att bryta in till närstrid. Här skulle svensk stridsteknik med välövade förband och blankt stål fälla

avgörandet. Även uppkomna situationer kunde nyttjas som skydd. Precis när anfallet skulle ha

påbörjats bröt ett snöoväder ut och många ville avbryta, men Karl drev igenom anfallsbeslutet.

Snön förblindade fienden men inte svenskarna som kunde framrycka i skydd av snön.63 Den

dåliga sikten gjorde också att den ryska artillerielden gick alldeles för högt.64

Den ryska armén hade ett annat synsätt än den svenska offensiva taktiken. Befälhavarna visste att

det var en kvalitetsskillnad mellan de ryska och svenska trupperna och De Croy ville ogärna

lämna ett utomordentligt skydd för ett avgörande ute på öppen yta. Den ryska armén var väl

befäst bakom vallar nästan tre meter höga och ett dike nästan två meter brett.65 Spetsade störar

hade satts in i vallen efter diket och var ett effektivt skydd mot genombrytning av fientligt

kavalleri.66 Om Hertig de Croy dessutom trodde att det var en paritet på de svenska och ryska

styrkorna kan det ytterligare ha förstärkt hans ovilja att lämna sitt skydd.

62 Von Konow. 2001. s 68.63 Von Konow. 2001. s 71.64 Massie. 1986. s 336.65 Hatton. 1968. s 152.66 Massie. 1986. s 334.
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Uthållighet

Den svenska armén var hårt tärd vid slagets början. Vägarna till Narva hade varit mycket dåliga,

matförråden hade varit alldeles för små och soldaternas utrustning för att klara vädret var

undermålig. Innan slaget hade manskapet inte ätit på tre dagar och sjukdomar började grassera.

Dagen innan ankomsten till Narva hade stora delar av manskapet tvingats stå upp hela natten i

hällregn ”med lorten upp till knäna”.67 Tsaren hade också beordrat General Sjeremetjev att

bränna och ödelägga landet väster om Narva för att försvåra provianteringen för svenskarna.

Förberedda lager av proviant och furage gick på grund av vädret och väglaget inte att

transporteras till armén.68 I och med detta synnerligen ansträngda läge hade svenskarna

egentligen bara ett val, att handla snabbt och gå till attack innan stridsvärdet fullständigt

förstörts.69

Den ryska armén hade till skillnad från den svenska gott om förråd. De hade haft tid att planera

sin belägring samt hade relativt nära till den ryska gränsen. Även om ett fältliv på denna tid var

oerhört påfrestande så hade ändå ryssarna fördelarna av att vara grupperade i ett läger med de

fåtaliga bekvämligheter det ändå fanns. Krigsbytet efter slaget visade att ryssarna inte lidit någon

brist på förnödenheter. Det som de svenska soldaterna uppskattade mest av bytet var inte

”artillerie af 130 stoora metallstycken” eller ”30 metallstycken mörsare”. Inte heller de ”150

fanor och standarer” eller ens ”34 000 roubler” som togs uppskattades lika mycket som de stora

ryska livsmedelförråden med rikligt inslag av vodka.70

4.1.5 Sammanfattning fall 1

Svenskarna hade en homogen armé med god ledning och träning. Det fanns ett mål känt av alla

och man höll sig till det. Underrättelserna var goda och gynnade den plan som gav avsedd verkan

när svenskarna kraftsamlat bröt in med blanka vapen. Den svenska arméns taktik gynnade hög

rörlighet och skydd. Den gav även en överraskningseffekt tillsammans med den uppkomna

67 Larsson. 2009. s 94-95.68 Liljegren. 2000. s 87.69 Von Konow. 2001. s 65.70 Riksarkivet. Relation från 23 november 1700. M1373    Liljegren. 2000. s 94.
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situationen då en snöstorm dolde svenskarnas framryckning. Uthålligheten hos svenskarna var på

upphällningen och tvingade dem till anfall. Det kunde ha blivit avgörande då disciplinen ett tag

försvann när den ryska trossen togs. Hade ryssarna gått till motanfall då kunde slaget gått helt

annorlunda.

Ryssarna var otränade, splittrade och hade en ny befälhavare vilket hämmade ledningen.

Underrättelserna var otillräckliga och även felaktiga. Detta kan ha påverkat besluten som togs.

Den ryska verkan fick dålig effekt då de var utspridda och snön tog sikten från dem. Ryssarna var

helt orörliga och kunde inte stödja varandra eller retirera då katastrofen var ett faktum. Skyddet

var gott i de ryska befästningarna men det förtogs efter svenskarnas genombrott. Den ryska

uthålligheten var god och hade gynnat dem vid ett ställningskrig. De Croy hade förväntat sig en

längre upptrappning och blev överraskad av det våldsamma och snabba anfallet.

4.1.6 Bakgrund fall 2 Poltava

Efter att danskarna och ryssarna var slagna så skulle August av Sachsen-Polen tuktas. Svenskarna

gick med huvuddelen av trupperna mot Polen i en kampanj som sträckte sig mellan åren 1701 till

1706 och därefter in i Sachsen sommaren 1706. Detta fälttåg kan betraktat separat ses som en

seger då Karl uppnådde sina mål, men det gav samtidigt Ryssland och Tsar Peter en viktig respit.

August var slagen, han avsade sig den polska tronen och tvingades ur anfallsförbundet. Under det

polska och sachsiska fälttåget kunde ryssarna bygga upp sig igen, trycka undan de

underbemannade svenska enheterna i Baltikum, få välbehövliga framgångar och erfarenhet samt

besätta stora delar av svenskt territorium.71

Efter välbehövd återhämtning tågade svenskarna hösten 1707 mot Ryssland. Karl avvisade flera

fredstrevare från en oroad Tsar Peter. Ryssarna brände allt framför svenskarna och försökte i flera

slag och skärmytslingar, även på polsk mark, fördröja den svenska hären. Det märktes nu en helt

annan kvalité på de ryska enheterna än vid Narva. En kår under general Lewenhaupt som

framryckte med underhåll åt den svenska armén blev nedgjord i september 1708. Stöten mot

71 Englund. 1989. s 33.
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Rysslands hjärta fick avbrytas för att ta vägen mot Ukraina och de bördiga områdena där. Fortsatt

brist på proviant, en obarmhärtig vinter och ständig press från ryssarna malde obönhörligt ner den

svenska armén under vintern och våren 1709. För att skapa tid för att få fram mer förstärkningar

belägrades en mindre ukrainsk stad besatt av ryssar, Poltava.72

Tsaren bestämde sig slutligen att gå till drabbning efter nästan två års fördröjnings- och

utnötningsstrid. Ryssarna hade byggt ett starkt befäst läger som nu svenskarna beslutat anfalla, en

situation som påminde starkt om Narva nio år innan. Denna gång var dock ryssarna i ett helt

annat läge och likaså svenskarna. På morgonen den 28 juni går svenskarna till anfall. Förvirring

natten innan slaget gjorde att inledningen av slaget skapade kritiska förluster för svenskarna på

ett antal nyuppförda ryska skansar på vägen till det egentliga slagfältet väster om de ryska

befästningarna. Den svenska armén på drygt 16 000 man möttes därefter av en rysk armé på

närmare 40 000 man.

Det svenska infanteriet mejades ner i drivor under sitt anfall över fältet av det ryska artilleriet,

men lyckades sånär skapa panik i de ryska leden. Övermakten och förlusterna var ändå för stora

och svenskarna gav till slut vika. Efter ett försök att fly söderut tillfångatogs huvuddelen av den

svenska armén vid Perevolotjna tre dagar senare. I och med detta var den största katastrofen i

svensk krigshistoria fullbordad. Kungen själv undkom då han med en liten trupp i förväg hade

farit för att förbereda ankomsten av armén till det allierade Turkiet.73

72 Ibid. s 34-45.73 Åberg och Göransson. 1976. s 130-131.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-08 28(42)
Rick Johansson
SA VT 10

- 28 -

4.1.7 Analys av fall 2 Poltava

Ledning

Svensk ledning var delegerad eftersom kungen sårats i foten och kunde inte följa arméns

manövrar. Hans närvaro var mer av en symbolisk och inspirerande karaktär. Planen före slaget

hade dock utarbetats av kungen och Rehnskiöld tillsammans.74 Ingen tvekar om att Rehnskiölds

militära briljans är tillräcklig för uppgiften men han har inte på långa vägar kungens självklara

auktoritet.75 Rehnskiöld och hans ställföreträdare Lewenhaupt gick illa ihop och detta fick

74 Massie. 1986. s 490-492.75 Von Konow. 2001. s 118.
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konsekvenser, som att Rehnskiöld undanhöll planen. Detta skapade en förvirring under slaget

som blev katastrofal. Avsaknaden av en samlad ledare som stod över futtig rivalitet blev

ödesdiger.76 Kvällen innan meddelades endast slagordningen, order skulle komma ”tids nog”.77

Förvirringen i ledningen resulterade bland annat i att Generalmajoren Roos med en tredjedel av

infanteriet fastnade med fasansfulla förluster vid redutterna. Denna styrka nådde aldrig fram till

huvudslaget och tid samt ytterligare vitala förluster gick åt för att invänta dem.78 Det blodbad

svenskarna genomled framför det ryska lägret formligen slet sönder all struktur och befälskedja.

När väl svenskarna började svikta hjälpte ingen disciplin i världen att få dem att stå. Lewenhaupt

sade ”jag tiggde, hotade, förbannade och slog men allt var förgäves.” ”Det var som om de varken

sågo eller hörde mig.” När Rehnskiöld själv såg resultatet skrek han: ”Allt är förlorat!” Han red

personligen till anfall och blev snart tillfångatagen i det täta stridsvimlet. Inte ens Karl XII,

arméns symbol, som på sin bår fanns mitt i kaoset lyckades att samla svenskarna.79

Den ryska ledningen var mer homogen vid Poltava än vid Narva. Tsar Peter hade själv tagit

befälet, tvärt mot sin vana att låta en av sina generaler leda striden. Det fanns här inga

frågetecken om befälsgången.80 Efter nederlaget vid Narva nio år tidigare hade den ryska armén

reorganiserats, fått erfarenhet och förtroende genom de många åren av strid i Baltikum. När den

svenska huvudarmén varit uppbunden i Polen och Sachsen hade endast mindre styrkor kunnat

möta den ryska armén.81

Underrättelser och information

De svenska underrättelserna var relativt goda innan slaget. Spaning utvisade att det ryska lägret

var byggt så att ett anfall möjligtvis skulle ha en större chans att lyckas än för de som

försvarade.82 Underrättelserna fallerade dock under kvällen och natten innan slaget då nybyggda

76 Massie. 1986. s 490-492.77 From. 2007. s 305.78 Massie. 1986. s 495, 499.79 Ibid. s 504-505.80 Ibid. s 482.81 Englund. 1989. s 33.82 Hatton. 1968. s 293.
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redutter missades och förändrade förutsättningarna för svenskarna.83 Olyckligtvis för den svenska

ledningen så blev spaningspatrullerna nästan omedelbart tillfångatagna och goda underrättelser

fanns alltså inte tillgängliga.84

De ryska underrättelserna var bättre än de svenska innan slaget. Peter var fortfarande mycket

försiktig och avvaktande gentemot den svenska armén, men så fort han fick reda på att Karl blivit

sårad och oförmögen att leda den svenska armén beordrade tsaren avancemang fram till

Poltava.85 Genom redutterna framför ryssarnas läger täcktes öppningen mellan de två

skogspartier som omgav lägret.86 Detta gav Peter ett förvarningssystem som måste passeras för

att komma till slagfältet.87 Rysk respekt för svenskarna gjorde att den ryska generalstaben själva

varit ute och rekognoscerat inför slaget.88 Svenskt överraskningsmoment gick förlorat då

svenskarna upptäcktes tidigare än beräknat. Redutterna kunde, som tänkt, i god tid ge den ryska

ledningen förvarning och resulterade i att hela den ryska armén var i rörelse innan svenskarna

nått den första redutten.89

Verkan

Åter förlitade sig svenskarna på att hamra sig in i den ryska armén i anfallsformation med blanka

vapen för den vitala chockeffekten. Förmodligen också för den dåliga kvaliteten på det svenska

krutet.90 Trots stor rysk övermakt lyckas svenskarna med ohyggliga förluster ta sig fram och

erövra några kanoner samt få den högra ryska flanken att svikta. Nu behövdes den sedvanliga

kavalleristöten för att fullborda den panik som börjat i den ryska armén. Kavalleriet var dock

försenat av terrängen, infanteriets snabba attack och effektiv fördröjning av det ryska kavalleriet.

83 Liljegren. 2000. s 177.84 From. 2007. s 310.85 Massie. 1986. s 485.86 Larsson. 2009. s 197.87 From. 2007. s 294.88 Englund. 1989. s 66.89 From. 2007. s 314.90 Ibid. s 303.
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Den svenska linjen splittrades istället av övermakten. När kavalleriet till slut anlände i större

omfattning kunde de bara ansluta sig till reträtten efter likaledes stora förluster.91

Ryssarna hade inget blött krut eller brist på artilleri. I huvudlägret fanns runt 120 pjäser som

täckte lägret, utanförverken och en eventuell reträttväg.92 Svenskarna kom att möta en veritabel

eldstorm på väg fram till inbrytning, men ryssarna fick också god verkan med sin bekämpning av

svenskarna förbi redutterna. ”En stund rådde fullständigt kaos i de svenska leden av kartesch- och

fullkulor fortsatte att formligen plöja genom de svenska linjerna. Att svenskarna föll som flugor

för främst den kraftiga kanonelden är ingen överdrift.”93 Tsar Peter var övertygad om artilleriets

förtjänster och belönade till och med alla artillerister två extra månadslöner efter slaget för de

betydande insatserna de gjort.94 Efter ryssarnas utmarsch på fältet väster om lägret så användes

medfört artilleri och pjäserna i lägret till mördande effekt. Sammanlagt 70 pjäser riktades mot de

ca 5 000 svenska infanteristerna. 24 000 ryska infanterister stod beredda att ta mot de

överlevande svenskarna efter artilleriet gjort sitt. Hälften av svenskarna mejades också ner innan

de ens kunde ta närstrid med ryssarna.95

Rörlighet

Svensk planering byggde på snabb rörlighet och att genom överraskning förvägra ryssarna sin

rörlighet. Snabbt skulle armén marschera förbi de ryska redutterna och stänga in ryssarna i sitt

eget läger mellan svenskarna och Vorsklafloden. Ryssarna skulle tvingas till ett slag eller bli

utsatta för en belägring. Situationen liknade den vid Narva nio år tidigare. Kravet på hög rörlighet

gjorde att de fåtaliga artilleripjäser svenskarna hade kvar lämnades för att inte sinka övriga delar

av armén.96 Kungen biföll detta även om artilleriet hade kunnat ge effekt vid striderna mot

91 Massie. 1986. s 503-505.92 From. 2007. s 303.93 Ibid. s 317.94 Ibid. s 328.95 Massie. 1986. s 503.96 Ibid. s 492-493.
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redutterna och även senare vid avgörandet. ”Mycket mer litade han till kavalleriet och en snabb

rörlig stridsteknik.”97

Tsaren var medveten om begränsningen med sitt lägers gruppering. Om svenskarna inte hejdades

att bryta in i lägret skulle det troligen likt Narva skapa panik. De ryska förbanden skulle inte ha

egen rörlighet i lägret och inte skydd av artilleriet om svenskarna passerat detta. Strax efter att

den högra svenska infanteriflanken passerat redutterna var Lewenhaupt nära att bryta in i lägret

från söder. Peter sade efter slaget att han då gett upp och gett order om reträtt när lyckan vände

och svenskarna blev beordrade att vända för att samla armén för ett koncentrerat anfall

västerifrån.98

Skydd

Svenskarna hade inget skydd av eget artilleri eller befästningar utan förlitade sig på snabbhet och

rörlighet. Förvirringen i öppningen av slaget och efter avmattningen i anfallskraften efter

redutterna fråntog svenskarna både snabbhet och rörlighet. Improvisationsförmågan som tidigare

gynnat den svenska rörligheten så mycket fanns nu inte att hitta.99 Skyddet som svenskarna som

anfallande styrka normalt kunde påräkna sig genom sina effektiva och snabba förflyttningar

försvann nu. Det kvarvarande skyddet när väl den mördande elden från ryssarnas artilleri

påbörjats var framåt till närstridsavstånd och in under kanonernas verkansområde.

Ryssarnas läger hade befästs med vallar och beväpnat med många kanoner till försvar samt ett

antal redutter utanför lägret för fördröjning och förvarning. De medgav också flankerande eld

mot svenskarna om de marscherade förbi. Teoretisk kunde en kanonkula meja ner 150 man

jämfört med 4 man vid frontal eld. Lägret var skyddat från angrepp bakifrån med en stor ravin

ner till Vorsklafloden och från vänster av Jakuvetskijskogen. Ett anfall skulle behöva ske

framifrån med de befästningar och hinder ryssarna byggt upp där. Om svenskarna lyckades bryta

97 From. 2007. s 327.98 From. 2007. s 321.99 Ibid. s 323.
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igenom detta kunde den starka defensiva positionen bli en dödsfälla då ryssarna inte hade en

enkel reträttväg.100

Uthållighet

Den svenska armén var hårt ansatt av underhållsproblem som tärde sakta men säkert. I småstrider

dog varje dag soldater som inte gick att ersätta eftersom svenskarna nu var långt ifrån eget

territorium. Regionen hade tömts på resurser på grund av den brända jord taktik ryssarna

framgångsrikt genomfört. De hade effektivt lyckats inta och bränna en stor underhållsdepå i

staden Baturin som ukrainarna lovat till Karl.101 Krutet hade lyckats bli fuktigt och det rådde brist

på muskötkulor. Soldaternas utrustning var hårt sliten efter lång tid i fält.102 Lewenhaupts

förstärknings- och underhållskår blev av med hela trossen och artilleriet i en strid 29 september

1708. ”Istället för 12 000 nya soldater, artilleri, livsmedel, ammunition och andra förnödenheter

var det 7 000 utmattade knektar som togs emot av kungen.”103. Inte bara försörjningsläget utan

även stridsmoralen började nu ge vika, en nog så viktig faktor i uthållighet.104

Ryssarnas underhållsläge var bättre då de, åtminstone på kartan, opererade på eget territorium

men framförallt då underhållsvägarna var mycket kortare. Svenska förluster hade tagit hårt,

bedömningar säger att den svenska armén krympt med en femtedel på våren 1709. Även ryssarna

hade stora förluster med siffror upp till en tredjedel av armén. Tsaren hade dock mycket lättare att

ersätta sina förluster och hade före slaget fyllt upp sina led igen. Effektiv rysk diplomati och

vilseledning gjorde också att svenskarna förlorade viktiga allierade som kunnat stöttat den

utmattade svenska armén.105

100 Englund. 1989. s 53-55.101 Englund. 1989. s 43.102 Massie. 1986. s 486-487.103 Larsson. 2009. s 191.104 Englund. 1989. s 59.105 Hatton. 1968.  s 287-289.
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4.1.8 Sammanfattning fall 2

Svensk ledning var splittrad med kungen skadad och generalerna ovänner med varandra. Målet

var inte känt av alla vilket gjorde ledningen svår samt skapade förvirring. Vitala underrättelser

kom aldrig till svenskarna och resulterade i att rörligheten försvann och därmed även skyddet.

Verkan blev för dålig då förluster och dåligt synkroniserade anfall mellan kavalleri och infanteri

tog ut sin rätt. Uthålligheten tvingade åter svenskarna till anfall, som vid Narva, men det var om

möjligt en än mer sliten armé som anföll vid Poltava. Det var brist på allt men det viktigaste var

avsaknaden av kulor och bra krut.

Ryssarna gynnades av en homogen ledning och en bättre tränad armé än vid Narva.

Underrättelserna var goda och gav ryssarna möjlighet att möta svenskarnas försök till

överraskning. Den ryska verkan var förödande och trasade successivt sönder den svenska armén

till en spillra. Rörligheten var låg men tilliten låg till sin verkan och skyddet av befästningarna,

terrängen och redutterna. Detta kunde dock som vid Narva blivit en dödsfälla om svenskarna med

kraft lyckats ta sig till närstridsavstånd. Den ryska arméns uthållighet var relativt god, dock så var

Poltava nära att falla vilket tsaren ville undvika och tog därför striden.

5 Diskussion

Det inte lätt att diskutera fältherrens betydelse för ett fältslag. Det är ett känslosvallande ämne

som inledningen på denna uppsats visar. Jag har analyserat två jämförbara slag för att söka

faktorer som kan ha varit avgörande för slaget. I detta kapitel kommer utkomsten av analysen

vägas ihop i diskussionen för att ge underlag till resultatkapitlet.

Det fanns en fundamental skillnad i doktrinärt tänkande mellan den svenska och ryska armén.

Båda försökte vara offensiva på det strategiska och operativa planet. Tsar Peter förde sina

offensiva operationer i Baltikum, till del i Polen och med föregripande attacker i Ukraina. Karl

XII förde helst sina kampanjer på fientlig mark för att tvinga motståndaren till kapitulation.

Skillnaden låg i att svenskarna var offensivt lagda vid slag, medan ryssarna försökte föra striden

ur en defensiv styrkeposition.
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En svensk befälhavare hade vid krigsutbrottet ett bra verktyg i en välövad, modern och erfaren

armé kapabel att lösa en svår uppgift. En rysk befälhavare begränsades av en oerfaren,

gammalmodig och otränad armé som knappt de egna befälhavarna trodde på. Där den svenska

armén var homogen med största delen egna officerare så var den ryska armén en brokig skara där

många officerare var utländska legoknektar. Att de Croy väljer att stanna kvar innanför

befästningarna och inte göra motattack vid svenskarnas anfallsförberedelser vid Narva kan antyda

en låg tilltro till sina egna förband. Det kan också bero på att den ryska ledningen trodde att den

svenska armén var fler än de var. Vid Poltava nio år senare var situationen annorlunda. Svensk

förbandskvalitet var fortfarande hög. Skillnaden låg hos ryssarna som nyttjat sin respit på ett

fruktbart sätt. Ryska armén kanske inte kunde motstå en svensk armé på likvärdiga termer men

de hade en kraftigt ökad tilltro till sig själva och sin egen förmåga.

Skillnader fanns i ledningen mellan slagen. Vid Narva hade svenskarna en tydlig, beslutsam

ledning och en samlande symbol i den unge kungen. Kungen besatt också i mångas ögon redan

många av de egenskaper som en god fältherre bör besitta vilket snabbt spred sig i den svenska

armén. Detta var något som bara förstärktes efter slaget. Den svenska sidan hade ett klart slutmål

och en stridsidé som de höll fast vid under hela slaget. Ryssarna led av att ha en nytillsatt

befälhavare med alltför knapp tid att bygga upp sin ledarposition. De Croy var, som nytillträdd,

oprövad i de underställdas ögon och hade inte haft tid att bevisa sin duglighet för mannarna. Tsar

Peters oväntade frånvaro vid slaget var säkert moralsänkande och diskutabelt i soldaternas led,

även om skälen till detta kan ha tett sig logisk i tsarens ögon.

Vid Poltava var kung Karl efter sin skada inte tillgänglig för att fatta beslut och att medla mellan

de högre generalerna. Kungen, den energiske ledaren och karismatiska symbolen, som kunde

hålla ihop grälaktiga generaler saknades verkligen vid Poltava då Rehnskiöld inte hade samma

självklara auktoritet. Den svenska ledningen knakade betänkligt och brist på information till

underlydande gjorde att improvisationsförmågan nedsattes. Onödiga förluster skapades då den

högsta ledningen hos svenskarna inte litade på varandra. Den ryska ledningen var tydlig och

order från Peter åtlyddes utan större friktioner. Peter kanske inte hade Karls naturliga auktoritet
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och vördnad från sina egna, men ryssarna gynnades helt klart av en samlad ledare som kunde stå

för sina beslut klart och tydligt. Svenskarnas avsaknad av en sådan ledare blev istället ödesdiger.

Underrättelseläget vid Narva var mycket gott för svenskarna som fått information via framskjuten

spaning och ledningens egna observationer från Hermannsberget. Svenskarna visste precis var

kraftsamling borde ske för störst effekt med sina fåtaliga soldater. Ett annat förhållande rådde vid

Poltava även om man hade en ganska god uppfattning om ryssarnas gruppering och styrkor. Vital

information hade missats helt natten innan slaget började. Information som skulle visa sig ytterst

kostsam och påverkade hela slaget då man tappade en tredjedel av infanteriet.

De Croy hade väldigt vaga styrkeangivningar på svenskarna vid Narva vilket troligtvis påverkade

både hans agerande och även tsarens innan befälet överlämnades. Vid Poltava hade ryssarna

tillsett att man hade skapat bästa förutsättningar till goda underrättelser och tillräcklig förvarning.

Ryssarna lyckades därigenom omintetgöra svenskarnas överraskningsattack.

En otränad rysk armé hade allt mot sig vid Narva. De blev överraskade av svenskarnas ovanliga

taktik, övermannade via kraftsamling på två platser och utmanövrerade av en rörlig svensk styrka

med en klar ledning. Inte ens verkan från det starka ryska artilleriet gav något utslag då det som

ett ödets nyck kom en snöstorm i ögonen på ryssarna. Artilleriet som kunde ha gett den svenska

armén allvarliga förluster blev helt plötsligt en minimal faktor. Den svenska verkan som

utdelades av en samlad kraft på två enskilda punkter av blanka vapen mot oerfarna trupper blev

för mycket för ryssarna som gav vika i panik. Inte ens en den erkänt duktige ryske befälhavaren

Charles de Croy kunde bemöta detta.

Den taktik som tjänat svenskarna så bra vid Narva blev, när den inte fungerade fullt ut, rent

förödande vid Poltava. Den normalt snabba och lättrörliga karolinska armén fastnade och

förlorade tid på ovidkommande mål. Svenskarnas rörlighet som var så vital hejdades till förmån

för ryssarna som fick gott om förberedelsetid. Den goda defensiva position ryssarna hade i sitt

läger och de externa skydd de hade med naturliga hinder och byggda redutter kompenserade till

stor del deras orörlighet. Den flankerande eld ryssarna kunde utveckla från redutterna och den



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-08 37(42)
Rick Johansson
SA VT 10

- 37 -

eldstorm som mötte svenskarna väster om ryssarnas läger tippade över allt till ryssarnas fördel.

Av svenskt infanteri som började anfallet är det endast en tredjedel som överlevde till

närstridsavstånd. Efter att svenskarna i detta blodbad ger vika kan inte ens Karl få resterna av

armén att återuppta striden.

Det svenska skyddet utgjordes, med hänsyn till den offensiva stridsteknik som användes, inte av

något reellt. Vid Narva var den höga rörligheten och enkelheten som gjorde att man kunde snabbt

kunde ta sig ur den bekämpning som det ryska artilleriet utsatte svenskarna för och komma in på

närstridsavstånd. Ryssarnas skydd vid Narva blev istället en dödsfälla när väl deras linjer brutits

igenom. Om svenskarna motats hade ryssarna gynnats av sin starka defensiva position och kunnat

nedkämpa den svenska armén med artillerield. Svenskarna fick också naturen till hjälp med en

snöstorm som kunde skydda framryckningen. I en fältherres styrkor låg att kunna gripa tillfällen

och med stark vilja kunna driva igenom ett beslut när övriga är emot. Detta lyckades Karl med

vid Narva.

En enkel plan utvecklades till en komplex situation vid Poltava när flera omständigheter

omkullkastar svenskarnas rörlighet och snabbhet. Det som gynnat svenskarna tidigare och gett ett

skydd fanns inte på grund av oenig ledning, undanhållande av information och missförstånd. I

och med detta försvann svenskarnas lilla skydd och gjorde dem gripbara för påverkan av

ryssarna. Ryssarna, med en enhetlig ledning och tydlig vilja, kunde nyttja sin starka defensiva

position till att motverka svenskarnas anfall. Med gott skydd och god verkan sköts helt enkelt den

svenska armén sönder och samman innan nådastöten kunde delas ut av det ryska infanteriet och

kavalleriet.

Likheter i underhållssituationen finns både vid Narva och vid Poltava. Svenskarna var hårt

åtgångna av underhållsbrist men hade två skilda positioner vid slagen. Vid Narva skulle

garnisonen undsättas och vid Poltava skulle tid skapas för att få fram eget underhåll och

förstärkningar. Vid Narva hade båda arméerna egna inre linjer i och med närheten till eget

territorium och fria vägar bakåt. Det som satte svenskarna i en prekär situation här var målet att

undsätta staden innan den föll. Vid Poltava hade svenskarna gett upp sina egna inre linjer då
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armén befann sig djupt på fientligt territorium. I och med att Lewenhaupts kår förstörts fanns

även fientliga styrkor bakom svenskarna. Ryssarna däremot hade öppna vägar bakåt men ville i

sin tur undsätta Poltavas garnison från svenskarna. Båda fältherrar såg ett tillfälle att nedkämpa

den andre. Tsar Peter såg ett tillfälle med en försvagad svensk armé utan reträttväg. Karl såg en

möjlighet att komma till ett avgörande efter år av manövrerande och som en väg ur en alltmer

ohållbar underhållssituation. Bägge fältherrarna grep detta tillfälle i flykten. I denna kamp mellan

två viljor gick dock Tsar Peter segrande ur striden.

6 Slutsatser och resultat

Detta kapitel avhandlar först, utifrån frågeställning och syfte, de resultat som arbetet mynnat ut i

och därefter presenteras en djupare förklaring i detalj.

6.1 Presentation av resultat

Frågeställningen med uppsatsen var; Vad avgjorde utgången vid slagen vid Narva och Poltava –

Fältherrens styrning eller andra faktorer? Syftet var att undersöka om det fanns faktorer andra än

fältherrens styrning som kunde avgöra ett slag samt går det att applicera moderna doktriner i

analysen av dåtida fall.

 Det som avgjorde utgången vid Narva och Poltava var en kombination av fältherrens

styrning och andra faktorer. Det var inte bara det ena eller det andra utan en effekt av

båda inflytelser.

 Första delen i syftet uppfylls genom att faktorer som inte kunde påverkas av fältherren har

identifierats.

 Andra delen i syftet är också uppfyllt då en modern doktrin kunnat användas för att

analysera de båda fältslagen.

6.2 Detaljförklaring av resultat och slutsatser.

Utöver slaget i sig så hade vissa strategiska faktorer inflytande på grundförutsättningarna.

Träning, utrustning och doktriner är långsiktigt och som fältherren inte direkt kan styra eller

ändra vid slaget. Dessa ligger som en ram för befälhavaren att förhålla sig till på ett bättre eller
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sämre sätt i sin planering innan slaget. Exempel på detta är den tillit svensk ledning satte till sina

underställda chefer att lösa uppgiften mot de högre ställda målen vid Narva. Kontrasten är

schismen som uppstod mellan svensk ledning och underställda vid Poltava.

I de operativa och taktiska faktorerna som påverkade slaget återfinns exempel där fältherren hade

minimala eller ingen möjlighet att styra slagets förlopp. Vid Narva gynnades den svenska sidan

av god ledning i enkelheten av planen och ett tydligt mål, god rörlighet, verkan, skydd och

underrättelser. Trots detta tappar svensk ledning kontrollen över förbanden i ett kritiskt skede.

Det var bara den ryska ledningens ännu sämre situation som räddade svenskarna. Den ryska sidan

hade sämre ledningsförhållanden, en otränad armé, dåliga underrättelser, verkan som inte gav

utdelning och ingen rörlighet samt oförmåga att ta tillfällen i flykten. Det går att dra slutsatsen att

fältherrarna på båda sidor har, trots belagd duglighet, mycket litet grepp på situationen.

Vid Poltava samverkade ett antal faktorer till att svensk ledning hade mycket liten kontroll på

skeendet. Undermålig ledning i klargörande av högre mål med liten samordning, dåliga

underrättelser, fallerad rörlighet m.m. gjorde att Rehnskiöld i detta fall fick se sin kontroll över

slagets förlopp försvinna. Ryska sidan lyckas å sin sida genom goda underrättelser, gott skydd,

god verkan och att hålla sig till det högre målet hindra svenskarna att utveckla full kraft mot den

ryska armén. Även här ser man alltså tecken på bristande kontroll över förloppet framförallt hos

svenskarna, men även ryssarna är vid två tillfällen nära panik och utanför tsarens påverkan.

Eftersom det existerade tillfällen under båda slagen då fältherren inte hade grepp på situationen är

slutsatsen att det finns faktorer utanför ledarens kontroll som kan påverka utgången av ett slag.

Det visar också på att det är ytterst svårt att styra händelseförloppen när de väl satts igång.

Det har framkommit faktorer som fältherren svårligen kunnat göra något åt när slaget börjat även

om han så haft viljan. Är det då så enkelt att avfärda fältherrens betydelse, var fältherren utan

inflytande under slaget? Min slutsats att fältherren hade begränsade möjligheter att praktiskt styra

skeendet vägs upp av andra hänsyn. Genom ett visst uppträdande så kan en fältherre genom

exempel och karaktär få ut extra mycket ur sina förband. Karl hade denna förmåga och kunde

med sin blotta närvaro få manskapet att prestera mer än vanligt i egenskap av symbol. Kungen
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besatt många egenskaper som kännetecknar en stor ledare. Han hade stort mått av karisma,

energi, vilja, kompetens, mod, intelligens, visioner och mål.

Jag instämmer med Englunds uppfattning att fältherren hade små möjligheter att praktiskt styra

ett påbörjat förlopp, men möjligheten att påverka fanns alltid där under slaget. En bra planering,

en organisation som var flexibel och initiativrik samt att alla kände till det högre målet gjorde att

fältherren kunde nå ut med sin vilja även om samband tappades. Det var innan slaget som

fältherren kunde ha störst inverkan på slagets förlopp. När slaget väl börjat fanns fortfarande

möjligheten att genom gott föredöme, karaktär, närvaro, kraft och energi att påverka arméns

moral och anda positivt samt att vid sällsynta tillfällen även lyckas gripa uppkomna lägen i

flykten. Detta går alltså mer mot vad John Keegan säger att det är fältherrens karismatiska

ledarskap och inte alltid intelligens och det taktiska snillet som kan fälla avgörandet.

När man återknyter till första delen i arbetets syfte anser jag att det fanns faktorer som låg utanför

en fältherres påverkan när slaget väl hade påbörjats vid Narva och Poltava. Jag anser att även det

andra syftet är uppfyllt. Det går att applicera moderna doktriner i analysen av dåtida fall. Jag

kommer till denna slutsats genom att jag fått fram faktorer i analysen som kunnat stödja mig i

svaret på arbetets frågeställning. I definitionen i DMarkO av de grundläggande förmågorna knyts

de heller inte till en specifik tidsram vilket medger en vidare användning. Det behövs hänsyn till

vissa företeelser i operationaliseringen som inte förekom under en dåtida period.

Kanske även Gebhard Leberecht Blücher, som var undrande varför det gick som det gick vid

Katzbach har fått ett svar.

7 Reflektion och avslutning

Detta arbete har varit spännande att genomföra eftersom innan analysen påbörjades var det inte

med säkerhet klart om det gick att använda det tänkta analysverktyget. Efter hand som arbetet

fortskred och faktorer identifierades med analysverktyget var det viktigt att vara aktsam på en

eventuell subjektiv tolkning av faktorerna. Avsikten har varit att ta hänsyn till subjektiviteten,
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som är ett problem med en kvalitativ uppsats, för att få fram valida slutsatser och svar på

frågeställning samt syfte.

I arbetet har det inte saknats empiri, tvärtom så har problemet varit att begränsa sig till lämplig

empiri för arbetet. Det har funnits mer än tillräckligt med sekundärkällor för att lösa arbetet och

att använda sig av primärkällor i detta fall är en tidsödande och arbetsam process. Att tolka 300 år

gammal svenska och tyska är en utmaning. När det ger resultat och kan användas för arbetet är

det dock en belöning i sig som gör det värt allt jobb.

Även om arbetet har skrivits med en militärhistorisk bakgrund så har avsikten hela tiden varit att

förhålla arbetet till det krigsvetenskapliga planet, det har också varit en intressant utmaning i sig.

8 Fortsatt forskning

En fråga av intresse för mig är om det under det stora nordiska kriget var en övergripande

sanning att svenskarna nyttjade strategisk och taktisk offensiv medan ryssarna nyttjade strategisk

offensiv och taktisk defensiv.

I och med att operationalisera moderna doktriner som ett analysverktyg på dåtida fall, där det är

möjligt, så kan det ge nya infallsvinklar i forskningen som kan väcka nya tankar även i andra

fallstudier. Jag hävdar inte att mitt arbete gjort detta, men det har varit en intressant process.
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