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drabbningen vid poltava år 1709 mel-
lan tsar Peters och Karl XII:s arméer upp-
hör inte att fascinera en bred publik drygt 
300 år efter slaget. Alltsedan forskningen i 
ämnet tog fart på 1800-talet fram till våra 
dagar har en stadig ström av publikatio-
ner nått bokhandelsdiskarna. Man kan 
föreställa sig att ämnet nu är så studerat 
och genomlyst att det är svårt att finna nya 
fakta som kan kasta mer ljus över slaget 
och dess konsekvenser. Med publiceringen 
av Poltava 1709 – Vändpunkten kullkastas 
emellertid de flesta sådana föreställningar. 
Ursprungstexten är författad av den ryske 
historikern Valerij A Moltusov. De båda 
svenska f d officerarna och experterna Ei-
nar Lyth och Bertil Wennerholm har med 
originaltexten som utgångspunkt genom-
fört en omfattande anpassning och bear-
betning till en svensk utgåva i SMB:s regi.  
 Boken tar sikte på att bryta upp de före-
ställningar om det svenska respektive det 
ryska fälttåget som existerat parallellt i 
respektive land. I Ryssland försågs segern 
omedelbart med starka nationalistiska för-

tecken och av politisk symbolik, som efter-
hand förstärkts i konst och politik, även 
under kommunisttiden. Upprepningar och 
förstärkningar ersatte analys. Den natio-
nalistiskt präglade bilden kanske inte är så 
svår att förstå, eftersom den följande fre-
den i Nystad 1721 bland annat medförde 
att Ryssland kom att ersätta Sverige som 
stormakt och att nya landområden (Ing-
ermanland, Estland, Livland och delar av 
Finland och därtill hörande östersjöham-
nar) tillfördes Ryssland och att tsar Peter 
kunde utropa sig till imperator och benäm-
na sig ”den store”. Subtiteln Vändpunkten 
är ur denna aspekt högst motiverad.  
 I Sverige har vi länge hyllat karolinerti-
den och stormaktsväldet som en framstå-
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ende och spännande epok i svensk historia. 
Populärvetenskaplig litteratur i ämnet har 
varit omfattande. Voltaires Karl XII var 
ett epos om ”krigarfursten” och Frans G 
Bengtssons Karl XII:s levnad kan ses som 
ett modernare exempel på en romantiskt 
färgad historieskrivning. Dessa har under 
lång tid präglat den bredare publikens upp-
fattning om bland annat Karl XII:s fälttåg i 
Ryssland och Ukraina. Peter Englunds bok 
Poltava, som tryckts i nästan en kvarts mil-
jon exemplar och som funnit plats i mången 
bokhylla, har en helt annan utgångspunkt. 
Undertiteln är ”Berättelsen om en armés un-
dergång”, en ensidig berättelse som tar sin 
utgångspunkt i den typ av 70-talsmarxism, 
som vid denna tidpunkt florerade i akade-
miska miljöer, samt, av allt att döma, förfat-
tarens inställning till ödet. Ett exempel på 
sådana perspektiv är följande citat ur Eng-
lunds bok.

Nu var läget det omvända: svearnas kung 
offrade sina undersåtar, dömde dem till 
döden. De svenska fotsoldaterna var 
de oskyldiga offerdjur som nu slängdes 
upp på stupstocken, som skulle blottas 
i en strid som inte var deras. De skulle 
offras för den svenska statens tullar, för 
aristokraternas stora baltiska gods, för 
handelskapitalisternas runda profiter. (s 
151).

Även Englunds perspektiv kan anses åter-
spegla den fråga som intresserat svensk 
forskning: Varför förlorade svenskarna vid 
Poltava?
 Utöver dessa och liknande böcker för 
allmänheten har ett stort antal forskare i 
västvärlden publicerat sina vetenskapliga 
studier av det ukrainska fälttåget och slaget 
vid Poltava för en trängre krets av intres-
serade läsare. Föreliggande bok innehåller 
bland annat en välskriven litteraturöversikt, 
vilken ger läsaren en bra sammanfattning 

av denna omfattande forskning. Få forskare 
har emellertid haft möjlighet eller ambition 
att granska både rysk, svensk och övriga 
parters sida. Såsom Moltusov själv uttryck-
er det:

Flera historiker söker emellertid fortfa-
rande mer efter orsakerna till det svenska 
nederlaget än till den ryska segern. De ser 
nederlaget som en följd av ett antal yt-
terst ogynnsamma omständigheter. De 
undervärderar den ryska krigsledning-
ens åtgärder och framhåller det tragiskt 
slumpartade i det som inträffade. …
Den ryska segern kommer oväntat och 
uppnås av en något rådvill motståndare 
(s 202).

Det är klart att om de ryska framställning-
arna präglas av nationalism och romantik 
och de svenska av sökandet efter orsaker 
till förlusten, leder detta inte bara till in-
konsekvenser utan till felaktigheter och 
ofullständiga slutsatser.   
 Vid analyser av fälttåg och slag är den 
ömsesidiga och balanserade granskningen 
av kontrahenterna av mycket stor betydelse 
för att förstå den inneboende dynamiska 
växelverkan som krig och krigföring alltid 
omfattar. Då är det också viktigt att man 
studerar de krigförande parternas medel 
och metoder på operativ och taktisk led-
ningsnivå. 
 Poltava 1709 – Vändpunkten gör just 
detta och fyller därmed en lucka i den om-
fattande publicering som förevarit. Moltu-
sov har haft tillgång till hittills outnyttjade 
källor i ryska och ukrainska arkiv och kan 
därför med hjälp av nytt källmaterial för-
stärka och ifrågasätta gällande sanningar 
om slaget samt tillföra ny kunskap. Detta 
gäller främst de rent militära aspekterna, 
såsom operativa och taktiska övervägan-
den, beslut i en dynamisk process mellan 
parterna, planering, val av taktik i takt 
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med lägesförändringar, fältbefästningars 
betydelse med mera. Moltusov och de 
svenska experterna Einar Lyth och Bertil 
Wennerholm intresserar sig för de militära 
övervägandenas och beslutens betydelse för 
utgången av slaget, inte ödet, tillfälligheter 
eller politik.
 Rent konkret kretsar de i boken fram-
förda nya insikterna och slutsatserna kring 
följande företeelser:
 Det av Voltaire återgivna samtalet mellan 
tsar Peter och de tillfångatagna svenska gene-
ralerna vid en middag strax efter slaget, där 
Peter utbringade en skål för sina läromästa-
re i krigskonsten, har lett till uppfattningen i 
Sverige att Tsar Peter och hans generaler ko-
pierade svensk taktik och operationskonst. 
Genom omfattande dokumentation i boken 
framträder en helt annan och mer asym-
metrisk bild av huvudmotståndarna. När 
svenskarna gjorde djärva framstötar och 
sökte snabba avgöranden främst med infan-
teriet i närstrid, valde ryssarna att undvika 
större slag och istället störa, försvåra, över-
falla och avskära. Vid större strider nyttjade 
ryssarna sin stora eldkraft maximalt – ma-
növer och tempo mot metodik och eldkraft, 
eller som boken uttrycker det: svenskt stål 
mot rysk eld. 
 Författaren kunde här måhända tydliga-
re ha redogjort för att det inte var eldkraf-
ten som sådan som konstituerade ryssarnas 
taktik, utan deras förmåga att integrera den 
med infanteri och kavalleri från regements-
nivån och uppåt. På modern ”militäriska” 
hade man på rysk sida skapat en armé som 
utrustades, tränade och stred med kombi-
nerade vapen. Dock var det inte förrän vid 
slaget vid Lesnaja samma år, som ryska of-
ficerare fick infanteri, kavalleri och artilleri 
att samverka väl i ett skarpt läge och man 
kunde vid detta slag följaktligen besegra 
Lewenhaupt och den svenska förstärkning-
en. 

 Bokens budskap omfattar även att de 
olika operativa idéerna på rysk och svensk 
sida resulterade i olika värderingar av fält-
arbeten. Till skillnad från svenskarna lutade 
sig ryssarna systematiskt mot befästningar. 
(Här har vi ett fjärde vapen, som kom till 
ständiga uttryck i den ryska taktiken.) Fält-
befästningar kom exempelvis till använd-
ning varje gång man slog läger. Vall runt 
lägret med eldställningar för artilleriet var 
en stående åtgärd. Utgrupperade avdelning-
ar utanför lägret grävde skansar och redut-
ter för att ge tillräcklig tid till huvudstyrkan 
att inta högsta stridsberedskap om fienden 
gjorde överraskande framstötar. Syftet med 
en redutt var att försvara sig mot en stark 
fiende under begränsad tid. (Vid Poltava 
fanns inget inbördes sammanhängande eld-
system mellan redutterna.) Redutter anlades 
regelmässigt om en fiende fanns i närheten. 
Därmed omvärderar författarna redutternas 
betydelse samt deras lokalisering vid slaget 
vid Poltava från att ha haft som syfte att 
hejda svenskarna till att ge den egna huvud-
styrkan förvarning och att vinna tid. Den 
relativt omfattande diskussionen om redut-
ternas geometri och placering i terrängen 
hade mått väl av att även omfatta slagfälts-
arkeologen Bo Knarrströms uppmärksam-
made undersökningsresultat. 
 På militärstrategisk nivå redovisar boken 
mer om den ryska försvarsplanen (Zjolk-
vaplanen) än om den svenska fälttågspla-
neringen, vilket sannolikt beror på att den 
svenska strategin för det mesta enbart fanns 
i kungens huvud och stannade där. Trots det 
menar författaren ha belägg för att kungen 
planerade ett vinterfälttåg mot Moskva. 
 En annan nyhet för svenska läsare är den 
att i ryssarnas försvarsplanering ingick en 
omfattande befästningslinje – Narysjkinlin-
jen. Den var cirka 700 km lång och hade en 
sträckning i nordvästlig-sydostlig riktning 
med Smolensk som mittpunkt. Dess uppgift 
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stod vid Poltava-fästningen. Dock förväx-
lades reserven med Roos redan tilltufsade 
bataljoner efter reduttstriderna, varvid des-
sa anfölls av ryssarnas utsända styrka och 
tillintetgjordes. Ett annat exempel på nya 
insikter är betydelsen av generallöjtnanten 
von Rönnes ryska dragoner som gjorde en 
självständig och, för slagets fortsättning, 
avgörande insats vid redutterna under den 
svenska inledande framryckningen.  
 I boken återfinns ytterligare nya fakta och 
slutsatser som handlar om styrkeförhål-
landen, stridsvärde, utbildningsnivå, redut-
ternas placering m m. Fakta och slutsatser 
förefaller hålla en god vetenskaplig kvalitet, 
men det betyder inte att de kommer att stå 
oemotsagda. Kanske ligger här ett av bo-
kens värden – att med hjälp av nya fakta 
och slutsatser skapa diskussion och inspi-
rera till ny forskning, något som författaren 
och de svenska experterna uppmuntrar och 
förväntar sig. 
 Även om Moltusovs originaltext utgör 
en utgångspunkt har anpassningen till en 
svensk publik också medfört att ett bredare 
källmaterial har nyttjats. Detta har resul-
terat i en helhetsbild av Karl XII:s fälttåg 
1706-09 sett med både ryska och svenska 
ögon. Den svenska boken har försetts med 
bilder, kartskisser, faktarutor, porträtt, mål-
ningar och teckningar som höjer bokens 
pedagogik och läsvärde. Särskilt trevligt är 
det att de ortsnamn som passerar i texten 
faktiskt återfinns på de föredömligt välri-
tade och frikostigt förekommande kartskis-
serna, något som tyvärr är mer undantag än 
regel i militärhistorisk litteratur. Här har de 
svenska redigerarna gjort ett utomordentligt 
arbete. 
 Moltusovs målsättning att presentera 
Karl XII:s fälttåg 1706–09 ur ett ryskt per-
spektiv, kan sägas vara uppnådd. Det fram-
går aldrig i boken vilka avsnitt som Einar 
Lyth och Bertil Wennerholm bidragit till, 

var att hindra Karl att från Polen gå direkt 
mot Moskva. Den utgjorde snarare en zon 
än en linje och byggde i allt väsentligt på 
fältbefästningar, förhuggningar, ödelagda 
zoner och egen rörlighet med förbindelse-
arbeten i nord-sydlig riktning, så att ryska 
fältförband snabbt kunde kraftsamlas och 
bland annat utföra anfall i anslutning till 
zonen. Frågan om Narysjkinlinjen påver-
kade Karl XII att vända söderut diskuteras 
i boken, men är svår att besvara. Detta är 
ofta dilemmat med utvärdering av befäst-
ningars betydelse: de behöver inte komma 
till direkt användning för att påverka mili-
tära operationer. Författarna menar emel-
lertid att Narysjkinlinjen de facto var det 
främsta skälet till att Karl XII vände söder-
ut mot Ukraina. 
 Boken för fram uppfattningen att det 
finns tillräckliga belägg för att Karl XII:s av-
sikt, väl i Ukraina i november 1708, var att 
förbereda ett vinterfälttåg mot Moskva ge-
nom att samla in tillräckliga förråd och när 
förstärkningar från Polen anlänt, direkt ge-
nomföra vinterfälttåget mot Moskva. Detta 
avviker från den generella uppfattningen 
att karolinerarmén gick till Ukraina för att 
övervintra. Trots planen på ett fälttåg mot 
Moskva, blev armén kvar i Ukraina över 
vintern, främst på grund av att de väntade 
förstärkningarna aldrig kom fram.
 Den utomordentliga genomlysningen av 
de militära förhållandena avseende strate-
gier och taktik, planering och beslut, gör 
att boken ger ny klarhet och djup i händel-
seförloppen. Ett bra exempel är det som ut-
spelade sig i samband med nedkämpningen 
av Roos bataljoner. Deras tragiska öde var 
resultatet av ett ryskt missförstånd. Ordern 
om att den svenska reserven med artilleri 
och kavalleri vid svensklägret i Pusjkarovka 
skulle föras fram, uppsnappades av ryssarna 
och en stark rysk avdelning sändes ut för att 
hejda och slå denna reserv, som man trodde 



181

LITTERATUR

är bara att hoppas att Poltava 1709 – Vänd-
punkten inte bara hittar fram till många 
läsare, utan också bildar utgångspunkt för 
nya forskningsfrågor. 

Recensenten är överstelöjtnant, chef för 
Militärhistoriska avdelningen vid Försvars-
högskolan och ledamot av KKrVA.

men det är min bestämda uppfattning att 
de i hög grad ställt sina goda kunskaper 
och militära erfarenheter till förfogande 
och att de också suttit vid tangentbordet 
för att förklara och resonera om strategi 
och taktik på både rysk och svensk sida. 
Detta höjer bokens läsvärde och breddar 
perspektivet från att enbart vara ryskt. Det 


