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Han var  överbefälhavare och generalguver-
nör i de baltiska provinserna, vilket inne-
bar en såväl rent militär som civiladminis-
trativ roll på absolut högsta nivå. Bilden av 
människan, generalen och ämbetsmannen 
levandegörs för läsaren. I texten passerar 
många personligheter revy. Givetvis Kung-
en, Karl XII, vars gåtfulla karaktär måste 
varit en pröv ning för de närmaste. Ett enväl-
digt krönt krigarhuvud med ovilja/oförmåga 
att kommunicera är knappast den optimala 
egenskapen hos den som har den strategiska 
ledningen samlad i sin hand. Nu är det inte 
bara kungen och Lewenhaupt som skildras. 
Såväl högre som lägre svenska militära che-
fer, kända och mindre kända blir presente-
rade för läsaren. En officer av lägre rang, 
fänriken Robert Petré upplevde åtskilligt av 
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boken behandlar historien om hur 
tsar Peter I:s armé sökte, fann och angrep 
general Adam Ludvig Lewenhaupts armé 
som resulterade i slaget vid Lesnaja (Lesna) 
1708. Verket är särskilt intressant eftersom 
författarduon, en rysk ämbetsman och en 
svensk överste, åstadkommit en intresse-
väckande och faktaspäckad framställning 
kompletterad med skarpsinnig analys, vil-
ken knappast varit möjlig utan de möjlig-
heter till gränsöverskridande forskning som 
vår tid erbjuder.
 Det är historien om en svensk armé som 
knappast kan karakteriseras som svensk i 
nutida mening. Förband från Finland, bal-
tiska och tyska samt till dessa anslutna vo-
losher, det vill säga lätta beridna förband 
som vid denna tid rekryterades från Vala-
kiet, bildade den svenska hären. Det är ock-
så historien om en armé vars uppgift inte 
var helt entydig men där den materiella och 
personella förstärkningspotentialen till hu-
vudarmén under Karl XII var betydande.  
 Historien över generalen Adam Ludvig 
Lewenhaupt är återkommande i boken. 
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spännande äventyr, vilka läsaren får följa.  
 På rysk sida möter vi Tsar Peter. Stark, 
försiktig, dynamisk och långsiktigt tänkan-
de med klar blick för strategins realiteter, 
samtidigt som hans sammansatta personlig-
het också uppvisade mindre tilltalande sidor 
som nyckfullhet och grymhet. Vi möter ock-
så den med stor möda moderniserade ryska 
armén och dess främsta företrädare. Fälther-
rar som Rudolf Christian Felix Bauer, Boris 
Petrovitj Sjeremetiev, generalfälttygmästa-
ren James Bruce eller Iakov Vilimovitj Bruis, 
vilken hade skotska anor, samt Michail Go-
litsyn porträtteras och deras utförsgåvor 
liksom tillkortakommanden klarläggs. I slu-
tet av boken ges en översiktlig redogörelse 
för vad som fortsättningsvis hände såväl på 
rysk som svensk sida med några av bokens 
huvudpersoner.
 Krig på den tid som boken avhandlar var 
verkliga underhålls-, eller för att använda 
modern terminologi, logistiska utmaningar 
och för missväxtåret 1708 känns det fres-
tande att använda ordet mardrömmar. För-
fattarna ger läsaren mycket goda och initie-
rade inblickar i förutsättningarna och inte 
minst begränsningarna i att försörja dåti-
dens arméer när de drog i fält. De hästdragna 
vagnarnas mycket begränsade lastkapacitet, 
vikten av att ha tillgång till lokala förnöden-
heter, således att leva av vad ett krigshärjat 
land kunde åstadkomma presenteras ingå-
ende. Arméns marscher, förberedelserna in-
för dessa, hur de ringlande marschkolon-
nerna tedde sig, hur härläger inrättades, ja 
alla dessa, inte sällan förbigångna förutsätt-
ningar för förbands verksamhet ägnas nog-
granna redogörelser. 
 Deltagande regementen och dessas chefer, 
taktiken och det operativa tänkandet hos 
de högre cheferna och en mycket detaljerad 
och faktaspäckad redogörelse för själva sla-
get vid Lesnaja, och dess för de svenska fär-
gerna negativa utgång, bidrar tillsammans 

med ovan presenterade styrkor hos boken 
till dess höga läsvärde. 
 De båda författarna har på militärt manér 
med skalenliga symboler på delvis nytt kart-
material spelat igenom Lewenhaupts långa 
marsch och hans nederlag och därigenom 
gemensamt funnit att de flesta vedertagna 
uppfattningar måste revideras. Till detta har 
bidragit nya arkivfynd med vittnesmål från 
hundratals svenska officerare, soldater, fält-
präster etcetera vilka skingrades i slaget och 
förhördes vid sin återkomst till Riga och 
Mitau. Författarnas jordnära genomgång 
har även lett till en omprövning av hur Le-
wenhaupts trupper och tross var tänkta att 
användas i Karl XII:s ryska fälttåg. Gällde 
det att öppna vinterväg längs Düna fram till 
Smolensk? Avseende förspelet till slaget häv-
das sensationellt att Lewenhaupt inte tänkte 
sig en flodövergång vid Propoisk och dess-
utom att hans armé inte var stridsberedd 
när tsaren anföll. Artilleristerna var kom-
menderade att driva slaktboskap (!) – långt 
över tiotusen djur, således fler oxar, kor och 
får än antalet soldater. 
 Avslutningsvis ska de båda författarna elo-
geras för ett förtjänstfullt och mycket kvali-
tativt  högtstående arbete.  Ledamoten Ei-
nar Lyth är ett både känt och erkänt namn i 
militärhistoriska kretsar och har mycket en-
gagerat bidragit till kunskapsspridning om 
vår nyare såväl som äldre militärhistoria. 
Såväl bredd- som djupkunnande parat med 
utmärkt stilistisk känsla och svåröverträf-
fad muntlig framställningskonst är några 
av Lyths kännetecken. Pavel Konovaltjuks 
sakkunskap har möjliggjort en synnerligen 
fruktbar dialog i syfte att pröva svenska och 
ryska historikers vedertagna uppfattningar. 
Dessa har i snart sagt alla avseenden visat 
sig vara felaktiga. 
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