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Sammandrag 
Uppsatsen kommer att avhandla ledningsförhållandet under Karl XII:s fälttåg i Norge 1718. Syftet med uppsatsen är 
att pröva det historiska händelseförloppet kring anfallet mot Trondheim utifrån hur vi idag uppfattar uppdragstaktik 
och påvisa förekomst av denna. Min hypotes är att de bärande tankarna i uppdragstaktik inte är ett sentida fenomen. I 
uppsatsen kommer jag att söka svar på följande frågeställningar. 

- Var Karl XII en delegerande eller centralstyrande militär chef under den Jämtländska arméns anfall mot 
Trondheim 1718? 

- Finns det spår i Karl XII:s ledning av Armfeldts armé av det vi idag kallar uppdragstaktik? 
Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är uppdragstaktik som den beskrivs i den svenska militärstrategiska doktrinen 
från år 2002. Uppdragstaktiken kommer att behandlas som en ledningsfilosofi snarare än som en ledningsmetod. 
Uppsatsen är utformad som en fallstudie. Svaren på frågeställningar söks i källinnehållet med hjälp av kvalitativ 
textanalys. 
Analysen i uppsatsen visar att det är styrkt att Karl XII agerade delegerande under anfallet mot Trondheim även om 
han också reglerade en del detaljförhållanden. Det finns också tydliga drag av uppdragstaktik i hela upplägget och 
genomförandet av fälttåget. Det finns ett tydligt inslag av uppdragstaktikiskt tänkande i både Karl XII:s och i 
Armfeldts förhållningssätt under slutfasen av det stora nordiska kriget.  
 
Nyckelord: Karl XII, Armfeldt, Trondheim, 1718, uppdragstaktik, uppdrag, ledning 
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ABSTRACT 
Title 
Command and Control of Karl XII During the Assault on Trondheim 1718 
Summary 
In this paper the command and control of Karl XII during the campaign in 
Norway 1718 will be discussed. The purpose of the paper is to examine the 
historical course of events during the assault on Trondheim in the perspective 
of how we today understand mission command and to indicate the existence of 
it. My hypothesis is that the main ideas in mission command are not a 
phenomenon of our days. In the paper I will try to answer of the following 
questions. 

- Was Karl XII a delegating or a centrally controlling military 
commander during the assault on Trondheim carried out by the army of 
Jämtland? 

- Does Karl XII’s command and control of Armfeldt and his army bear 
any traces of what we today regard as mission-oriented command and 
control? 

The theoretical framework of the paper is mission-oriented command and 
control as it is described in the Swedish defence doctrine of 2002. Mission 
command will be discussed as a command and control philosophy rather than a 
method. The paper is designed as a case study. The sources will be analysed by 
qualitative text analysis in order to handle the questions. 
The conclusions of the paper show that Karl XII truly acted in a delegating 
manner during the assault on Trondheim, although he also controlled some 
details. The plans concerning the assault and the accomplishment of the assault 
show distinct traces of mission command. The attitudes of both Karl XII and 
Armfeldt also show obvious elements of mission command thoughts during the 
final phase of the Great Northern War 
 
Keywords 
Karl XII, Armfeldt, Trondheim, 1718, mission-oriented command/control, 
mission command, mission, command and control 
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Karl XII:s ledning av anfallet mot Trondheim 1718 
 
 
 
 
 
”Konung Karl XII är ovedersägligen att räkna bland dem, som fäktat vida mer 
och vida bättre med svärdet än med pennan”1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Carlsson (1893): Konung Karl XII:s egenhändiga bref, s. I. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
En av förutsättningarna för framgång i strid är god militärledning. Vår tids 
militära ledning grundar sig i huvudsak på det som kallas uppdragstaktik och 
sägs framförallt härstamma från tyska arméns så kallade Auftragstaktik under 
1900-talet.2 Grunderna till detta sätt att leda finns dokumenterat till tiden strax 
efter slagen vid Jena och Auerstadt år 1806, där preussarna besegrades av 
fransmännen.3 De militära cheferna måste på ort och ställe kunna fatta egna 
beslut i samstämmighet med de övergripande målsättningarna utan möjlighet 
att först förankra besluten hos överordnade chefer. Detta är en av grunderna i 
uppdragstaktiken som den tillämpas idag. I samband med studier i 
krigsvetenskap har jag reflekterat över förutsättningarna för uppdragstaktik. Är 
det verkligen ett sentida fenomen med tyskt och framförallt preussiskt 
ursprung? En militärchef åtskild i tid och rum från sin befälhavare återfinns 
historiskt vid många tillfällen. Denne borde rimligen ha fått någon form av 
handlingsfrihet. Jag tycker därför att det skulle vara intressant att studera 
innebörden av uppdragstaktik i ett svenskt historiskt sammanhang. 
Uppdragstaktik framställs inte sällan som underordnad manöverkrigföring och 
även som en av förutsättningarna för denna. Jag vill i denna uppsats i stället se 
på uppdragstaktik som en självständig och fristående företeelse i form av en 
ledningsfilosofi. Karl XII, en av Sveriges mest kända och omtalade kungar, var 
och är kanske fortfarande en av vårt lands mest erfarna militära ledare. Det 
svenska fälttåget mot Norge 1718 representerar ett tydligt exempel där armén 
var delad, med en huvudstyrka och en sidostyrka. Vid denna tid hade den 
svenska armén och flottan mycket lång stridsvana efter nästan tjugo års 
oavbrutet krig. Vi kan idag tycka att vi utarbetar nya och effektiva 
ledningsmetoder. Hur nyttjade kungen i slutet av det stora nordiska kriget sina 
erfarenheter med avseende på ledningsproblematiken? Armén var geografiskt 
separerad med nästan 100 mil obanad terräng, vilket innebar ungefär tre till 
fyra veckor i ledtid för ett meddelande att nå fram och svar komma tillbaka. 
Karl XII:s eftermäle i egenskap av enväldig kung antyder en omfattande 
detaljstyrning. Omständigheterna kring anfallet mot Trondheim 1718 pekar 
emellertid på att Karl XII inte hade möjlighet att direkt kunna påverka 
händelseutvecklingen. Min ansats för uppsatsen är följaktligen att 
ledningsprinciper liknande uppdragstaktik rimligtvis borde ha tillämpats under 
fälttåget mot Norge 1718, långt innan begreppet uppdragstaktik definierades. 
 
 

                                                 
2 Mattson (2003): Uppdragstaktik en ledningsfilosofi (antologi), s39ff. 
3 Rekkdal (2003), Modern krigskonst, s 112. 
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1.2 Frågor 
 
Uppsatsen kommer att avhandla ledningsförhållandet under fälttåget. De 
viktigaste ingående aktörerna för mitt problemområde var otvetydigt Karl XII i 
egenskap av högste militära chef samt generallöjtnant Armfeldt i egenskap av 
befälhavare för den Jämtländska armén. I uppsatsen kommer jag att söka svar 
på följande frågeställningar. 
 

- Var Karl XII en delegerande eller centralstyrande militär chef under 
den Jämtländska arméns anfall mot Trondheim 1718? 

- Finns det spår i Karl XII:s ledning av Armfeldts armé av det vi idag 
kallar uppdragstaktik? 

 
Frågornas perspektiv utgår från Karl XII:s agerande. Det är också 
betydelsefullt att undersöka Armfeldts handlingar dels för att uppdragstaktiken 
förutsätter en gemensam syn på hur ett uppdrag ska lösas och dels för att 
ledning kan sägas vara en interaktion mellan två individer. 

1.3 Teori 
 
Den teoretiska grunden för uppsatsen är uppdragstaktik som ledningsfilosofi. 
Uppdragstaktik går även att se som en ledningsmetod. Komplexa företeelser 
såsom ledning i krig kan vara svåra att överblicka och hantera på ett 
överskådligt och systematiskt sätt. I detta sammanhang har en teori en viktig 
funktion att fylla. Teorin kan sägas vara en förklarande beskrivning på 
verkligheten. Ofta är en teori både förenklande och generaliserande. Detta 
innebär att en teori alltid kommer att med automatik vara behäftad med 
felaktigheter på ett eller annat sätt. Teorier är aldrig fullständiga. Teorier har 
däremot en koppling till verkligheten, med ett bestämt syfte i det sammanhang 
som de är framtagna i. En teori kan i så fall ses som en abstrakt förklaring på 
verkligheten i motsats till praktik. Jag vill därför använda uppdragstaktik i en 
teoretisk och förklarande betydelse i denna uppsats snarare än som ren 
ledningsmetodik, d.v.s. i syfte att klargöra ledningsförfarandet och 
ledningsförutsättningar vid anfallet mot Trondheim 1718. Uppdragstaktik på 
det sätt som den framställs i den svenska militärstrategiska doktrinen kommer 
att ligga till grund för uppsatsens teorianknytning därför att den 
definitionsmässigt beskriver på det sätt som vi i Sverige uppfattar 
uppdragstaktik idag. Uppsatsen kommer följaktligen att pröva det historiska 
skeendet utifrån hur vi idag uppfattar uppdragstaktik. 
 

1.4 Metod 
 
I min uppsats avser jag nyttja välbekanta och vedertagna metoder, varför dessa 
endast beskrivs i korthet. Anfallet mot Trondheim 1718 kommer att studeras i 
form av en fallstudie i den meningen att uppsatsen prövar och analyserar ett 
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enstaka fall mot en teoribildning.4 Uppsatsen avhandlar ett enstaka objekt som 
kommer att undersökas utifrån ett ledningsperspektiv. En fallstudie har också 
valts med tanke på att uppsatsen bygger på en hypotesprövning. Svaren 
kommer inte att innehålla den sanna tolkningen av händelseförloppet utan en 
tolkning utifrån de ansatta perspektiven centralstyrning och delegering. 
Avsikten med uppsatsen är således inte att vara teoribildande, inte heller 
teoriprövande. Istället kommer jag att pröva det historiska händelseförloppet 
utifrån en teori. Jag har valt exemplet med Trondheim beroende på att det här 
finns en tydlig separation mellan två arméer såväl som de två befälhavarna. 
Detta faktum borde underlätta undersökningen och kanske rent av att 
framtvinga ett svar. I syfte att finna de data som är nödvändiga för att besvara 
frågeställningen kommer jag att använda en kvalitativ textanalys för att 
systematisera och klassificera källinnehållet.5 Föresatsen är att tolka 
händelseförloppet och de inblandande aktörernas agerande för att hitta 
innebörden utifrån ett ledningsperspektiv. Jag anser därför att den kvalitativa 
textanalysen är lämplig att ha som metod vid analys av det empiriska 
materialet. Det är intressant för undersökningen att se på händelsekedjan ur de 
inblandade aktörernas perspektiv. Även detta skäl motiverar valet av kvalitativ 
textanalys. En kvantitativ metod är således inte lämplig att nyttja i det här 
sammanhanget för att studera tolkningar, andemeningar och innebörder i 
underlaget. För att underlätta tolkning och klassificering av källmaterialet 
kommer jag ur den teoretiska grunden, uppdragstaktik, att ta fram ett antal 
indikatorer. Dessa hoppas jag ska kunna vara till stor hjälp under analysen av 
empirin. En kvalitativ textanalys kommer att tillämpas på all korrespondens 
och litteratur. Parallellt utför jag även en kontextuell analys med avseende på 
rimligheten i data som återfinns i källorna. Detta syftar till att kvalitetssäkra de 
data som framkommer under textanalysen.6 
 
Mitt arbetssätt för att angripa frågeställningen kommer att vara enligt följande. 
Inledningsvis kommer jag att beskriva och definiera uppdragstaktik. I samband 
med detta kommer jag även att fastställa kriterier och kännetecken för 
uppdragstaktik så att jag senare kan analysera källmaterialet med utgångspunkt 
från min frågeställning. I syfte att säkerställa den kontextuella analysen 
kommer jag därefter att beskriva fälttåget i stort och dess 
ledningsförutsättningar. Aktörernas personligheter beskrivs för att kunna 
påvisa eventuella förutsättningar för uppdragstaktik hos dem. Slutligen 
kommer jag att analysera det tillgängliga källmaterialet från fälttåget med 
utgångspunkt från ovanstående för att söka svar på min frågeställning. 
Korrespondensen mellan Karl XII och Armfeldt är ytterst betydelsefull att 
studera. Här återfinns de direkta uttryckssätten dem emellan. Minst lika viktig 
är också att studera händelseförloppet under fälttåget. I detta fall är det 
intressant att titta på vilka egna beslut som Armfeldt fattade och på vilka 
grunder han fattade beslut.  
 
                                                 
4 Esaisson m.fl. (2003): Metodpraktikan, s. 119. 
5 Esaisson m.fl. (2003): Metodpraktikan, s. 233ff. 
6 Definition av kontextuell analys enligt professor Gunnar Artéus 2004-11-09: Kontextuell 
analys innebär en prövning av källans data mot sakförhållanden och militärteori, d.v.s. en 
rimlighetsprövning.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsens primära fokus ligger på militärledning. Med anledning av detta är 
det motiverat att snäva in ämnet och därmed prioritera bort de komponenter av 
fälttåget som inte direkt påverkar ledningsförhållandet mellan huvudarmén 
ledd av Karl XII och den jämtländska armén under Armfeldt. Tidsmässigt 
kommer uppsatsen att avhandla i huvudsak tidsperioden mellan årsskiftet 
1717/18 intill Armfeldts sista brev till Karl XII, daterat den 8 december 1718 
och därmed omfatta huvuddelen av fälttågets förberedelser och genomförande.7 
Rekognosering och övriga förberedelser inför fälttåget påbörjades förvisso 
innan men de delar som är mest intressanta för problemformuleringen ryms 
inom denna tidsperiod. Uppsatsen kommer inte heller att behandla strategi, 
taktik och stridsteknik. Dessa bitar kan ställa krav på hur ledning genomförs. I 
det här fallet räcker det med att konstatera att de båda militära cheferna var 
geografiskt åtskilda och att Karl XII inte hade möjlighet att direkt påverka 
händelserna kring Trondheim. Jag avser således inte att studera om den förda 
strategin och taktiken i sig genererade det sätt som ledningen kom att 
genomföras på. Manöverkrigföring beskrivs ofta som ett motiv till att nyttja 
uppdragstaktik. Detta eventuella orsakssamband kommer inte att behandlas. 
Det intressanta för problemområdet är endast den eventuella förekomsten av 
uppdragstaktik Fälttågets betydelse i den totala krigsinsatsen är inte heller 
intressant för problemformuleringen annat än som Armfeldts förståelse för 
anfallsmålet. Uppsatsen kommer i första hand att utreda ledningsförhållandet 
mellan Karl XII och Armfeldt och inte beröra förhållandena mellan andra 
chefer, ingående i den Jämtländska armén. Generaladjutanternas exakta 
rörelser och förflyttningar under fälttåget kommer inte att kartläggas på grund 
av att förflyttningarna i sig inte påverkar frågeställningen.  
 

1.6 Centrala begrepp 
 
I uppsatsen kommer jag att använda begreppet ”Ledningshändelse”, med detta 
avser jag en händelse vars konsekvenser påverkar fälttågets ledning. Detta kan 
vara en order, en rapport eller t.ex. ett fattat beslut. Ledningsfilosofi är också 
ett viktigt begrepp i uppsatsen. Med ledningsfilosofi avser jag ett 
förhållningssätt hos inblandade aktörer snarare än en metod för ledning. 
 
Delegering innebär att en underställd chef tilldelas ett ansvar för en uppgift och 
därmed ges befogenhet att representera sin chef. Detta betyder att både ansvar 
och befogenheter överförs, vilket resulterar i en mål- och resultatstryning. 
Centralstyrning innebär en koncentration av makt och befogenheter. Ledning 
sker då med direktiv och kommandon. Syftet med en verksamhet blir med detta 
synsätt att utföra anbefallda anvisningar. 

                                                 
7 Sverige använde vid denna tid den julianska kalendern till skillnad från Norge som använde 
den gregorianska. Detta innebar att svensk tideräkningen låg 11 dagar efter. Sverige införde 
den nya kalendern 17 februari 1753. I uppsatsen nyttjas tidsuppgifter enligt den gamla stilen 
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1.7 Källor 
 
Karl XII liv och öden har flitigt behandlats i litteraturen. Tyvärr påbörjades inte 
historieskrivningen förrän långt efter hans död varför mycket kan ha 
förvanskats och fallit i glömska.8 Detta kan kanske vara ett uttryck för den 
krigströtthet som rådde i Sverige 1718. Den första svenska nedtecknade 
historieskrivningen om Karl XII utgavs först 1740 av Karl XII:s fältpredikant 
Jöran Nordberg, Carl XII:s historia i två delar.9 År 1740 var fortfarande det 
stora nordiska kriget i färskt minne hos många. Detta verk har legat till grund 
för mycket av studierna av Karl XII, trots att närheten till händelserna inte är 
den bästa. Nordbergs skildring är saklig och han stod kungen nära. Han torde 
ha bevittnat mycket och träffat många av kungens närstående som få andra haft 
möjlighet till. Nordbergs verk ligger väl till i äkthetshänseende. Emellertid har 
uppgifterna i boken ett tydligt drag av tradering och är således inte en helt 
oberoende källa. Närheten är inte heller den bästa då den är skriven mer än 
tjugo år i efterhand. Boken är dessutom till del censurerad och korrigerad på 
uppdrag Karl XII:s syster Ulrika Eleonora.10 Hennes syfte tycks inte ha varit 
annat än att ha försökt att försköna Karl XII:s eftermäle. Det finns därför ett 
tendensiöst inslag i boken som måste beaktas. Dessa saknar också till stor del 
närheten till händelserna. Det finns även andra arkivhandlingar och dagböcker 
från Karl XII:s regeringstid som är nedtecknade i efterhand. 
 
Det återfinns ett flertal kvarlevor efter det norska fälttåget i svenska arkiv och 
utländska arkiv. Korrespondens mellan aktörerna återfinns i dag i form av 
bevarade brev och handlingar. Både svenska riksarkivet och krigsarkivet har 
många handlingar från denna period av det stora nordiska kriget. Tyvärr har en 
hel del material förkommit och gått förlorade redan under fälttåget. Den 
skriftliga korrespondensen mellan Karl XII och Armfeldt under fälttåget finns i 
stort sett bevarad. Armfeldts brev till kungen är nästan i sin helhet bevarad i 
riksarkivet. Delar av kungens skriftliga ordergivning finns återgiven i 
riksregistraturet.11  
 
Dessvärre för min undersökning skedde mycket av Karl XII ordergivning 
muntligt med hjälp av generaladjutanter. Av detta återstår endast 
fragmentariska rester hos till exempel Nordberg. Dessa källor är således inte de 
allra bästa med avseende på närhet och tendens. I flera fall är de nedtecknade 
tio till tjugo år efter de faktiska händelserna. En del omnämns också i samtida 
brev skrivna av andra inblandade. Personer som har stått kungen och Armfeldt 
nära har omnämnt order och direktiv i brev till andra personer. Detta går att 
nyttja för att komplettera den direkta korrespondensen. Av detta är mycket lite 
bevarat och då nedtecknat flera år senare. Den ursprungliga planläggningen för 
det norska fälttåget finns inte heller bevarad.  
                                                 
8 Kanslikollegium begärde 1728 in kopior på brev och andra uppgifter från personer som stått 
nära Karl XII i syfte att sammanställa omständigheterna under Karl XII:s regeringstid. 
9 Voltaires klassiska verk om Karl XII utkom dock redan 1731. Boken bygger till stor del på 
utsagor från personer i kungens närhet. 
10 Grimberg (1916): Svenska folkets underbara öden del V, s. 358f. 
11 Riksregistraturet förvaras i riksarkivet och innehåller avskrifter i kronologisk ordning på 
utgående handlingar och brev från Kunglig majestät. 
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För att gå vidare med min frågeställning anser jag att den direkta 
korrespondensen mellan Karl XII och Armfeldt är den viktigaste för att kunna 
besvara min frågeställning. Korrespondensen utgör en mycket betydelsefull 
primärkälla. Korrespondensen har mycket hög äkthet och närhet. 
Skriftväxlingen mellan Karl XII och Armfeldt uppfattar jag som helt oberoende 
och icke tendentiös. Det förfaller osannolikt att någon av de ingående aktörerna 
skulle ha försökt att förvränga omständigheter eller aktivt bemödat sig att 
påverka sitt eftermäle i denna korrespondens. Breven är skrivna i stundens 
inlevelse, under pågående krig och präglade av de faktiska omständigheterna. 
Jag sätter därför mycket hög tilltro till dessa. De i efterhand nedtecknade 
historierna ser jag mer som en möjlighet att styrka utsagor med. Ett annat 
viktigt dokument, som finns bevarat från fälttåget, är Helsinge regementes 
orderbok. Denna återger kronologin och givna order inom armén samt 
beskriver förhållandena inom armén. En hel del norska källor finns också, vilka 
omnämns i litteraturen. 
 
Karl XII och Armfeldts personligheter är intressanta att studera närmare för att 
ta reda på vilka förutsättningar som deras personliga karaktärer resulterade i. 
Många hyllmeter har skrivits om Karl XII och hans livsverk, dock behandlar 
påfallande lite hans personlighet. Uppfattning om honom har varierat högst 
väsentligt genom åren. Om Armfeldt finns av förklariga skäl avsevärt mindre 
litteratur. Viktiga källor för att bedöma personliga egenskaper är personernas 
egna ord och uttryckssätt men även beskrivningar av personer som har stått 
personerna nära. 
 
För det norska fälttåget 1718 i allmänhet och för anfallet mot Trondheim i 
synnerhet tycker jag att tre böcker intar en framträdande plats på grund av sin 
objektivitet och gedigna källforskning. De utgår i huvudsak från det 
källmaterial som är beskrivet ovan. 

- Petri (1919): Armfeldts karoliner 
- Boberg och Maiström (1944): Tretusen man kvar på fjället 
- Hansson (2003): Armfeldts karoliner 

Dessa tre böcker avser jag i huvudsak utnyttja till att beskriva 
händelseförloppet och som faktaunderlag för fälttåget. J A Lagermarks 
avhandling ”Armfeldts tåg mot Trondhejm 1718” är också ett utmärkt arbete, 
som har varit ett bra stöd i mitt arbete. Lagermark publicerade flera 
avhandlingar om Karl XII:s sista fälttåg i Historisk tidskrift under slutet av 
1800-talet. 
 
Sammanfattningsvis tycker jag att det tillgängliga källmaterialet ger goda 
förutsättningar för att besvara frågeställningen. 
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Följande korta men träffsäkra porträtt av Karl XII är 
nedtecknat av en författare från de yngre åldrarna:12 

 
”Karl XII var en hjälte. Hjälte är en sådan, som 
inte är rädd att gå i krig. Karl XII var inte rädd att 
gå i krig. Han var i många krig. Det värsta kriget 
var visst med ryssarna, för där blev han slagen vid 
Poltava. Sen kom han till Turkiet och där var han 
med i slaget vid Bender. Där segrade han, men blev 
fångad och satt sedan länge på fästning. Han låg 
nästan hela tiden under denna tid och spelade 
schack och svälta räf. Det tyckte han var roligt, 
men det tyckte inte svenska rådet. Det skrev till 
honom, att han skulle komma hem, och det gjorde 
han. Då blev det krig igen. Nu var det med 
norskarna. Där blev han skjuten genom kindbenet 
och dog med detsamma, till stor sorg för hela 
Sverige, men mest för hans karoliner. Det finns 
karoliner än i dag, men nu kallas de veteraner. 
Sådan var Karl XII.” 

 

                                                 
12 Holmkvist (1934): Stilblommor och grodor, s. 11. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
ChP 03-05 C – UPPSATS Beteckning: FHS 19 100:2016 
Örlogskapten Johan Ljungné 2005-05-08 Sidan 13 av 53 

 
 

2 Uppdragstaktik som ledningsfilosofi 
 
Min frågeställning behöver ett analysverktyg som gör det möjligt att utreda en 
eventuell förekomst av uppdragstaktik. Uppdragstaktiken har utvecklats till vad 
den är idag under de senaste århundradena. Jag vill i min uppsats studera det 
historiska händelseförloppet med utgångspunkt från hur vi idag uppfattar 
uppdragstaktiken. Den mest aktuella svenska definitionen ges i den svenska 
militärstrategiska doktrinen från 2002. Uppsatsen kommer att ha doktrinen som 
teoretiskutgångspunkt. Innebörden i begreppet uppdragstaktik som 
ledningsfilosofi ser jag mer som ett förhållningssätt snarare än som en metod. 
Jag kommer i följande avsnitt ta ut och diskutera de huvudbeståndsdelar som 
tillsammans utgör grunden för uppdragstaktik. Dessa kommer jag sedan att 
försöka finna i omständigheterna kring anfallet mot Trondheim 1718. Mitt 
antagande är således att om jag kan hitta uppdragstaktikens grunder i 
händelseförloppet och se att de tillsammans bidrar till en ledningsfilosofi som 
liknar det vi idag kallar uppdragstaktik kan jag också leda i bevis att Karl XII 
agerade delegerande och att det fanns spår av uppdragstaktik i den militära 
ledningen. De avstånd och tidsförhållanden som rådde under fälttåget tycker 
jag i sig antyder att Armfeldt måste ha haft någon form av självständigt 
handlingsutrymme, då han omöjligtvis kunde vara i ständig kontakt med Karl 
XII.  
 

2.1 Uppdragstaktikens innebörd 
Behovet av uppdragstaktik uppstår när ledningsförhållandena präglas av ett 
stort osäkerhetsmoment.13 Uppdragstaktiken formas ur dessa förhållanden då 
en decentraliserad ledning börjar tillämpas i syfte att bemästra kaoset och 
bristen på information på stridsfältet, d.v.s. att den lokala chefen måste kunna 
agera självständigt inom ramen för de övergripande målen utan att först 
konfirmera sina beslut hos sin överordnade chef. Med detta menas att den 
lokala chefen besitter den bästa lägesuppfattningen samt att den högre chefen 
accepterar att krigets natur är kaotisk. Clausewitz beskriver denna osäkerhet 
som krigets friktion.14 Detta är den stora skillnaden mellan krig i teorin och 
krig i verkligheten. I uppdragstaktisk mening innebär det att förutsättningen att 
komma runt friktionen är avsevärt bättre för den lokale chefen. Denne har 
större utsikter att snabbare utnyttja uppdykande möjligheter än en överordnad 
chef, som kanske inte ser möjligheter i tid. Den överordnade chefen kommer 
med detta resonemang att ha svårt att överblicka alla händelseutvecklingar på 
stridsfältet, vilket också mycket erfarenhet tyder på. Många författare tar i sitt 
resonemang kring uppdragstaktik sin utgångspunkt från händelserna i 
slutskedet av första världskriget och från de tyska arméreglementena under 
mellankrigstiden. I denna auftragstaktik betonas det självständiga 
uppträdandet, beslutsfattandet och inte minst agerandet hos soldater och 

                                                 
13 Zetterling (2003): Uppdragstaktik en ledningsfilosofi (antologi), s. 265ff. 
14 Clausewitz (1991): Om kriget (Mårtensson, Böhme och Johansson), s. 79f. 
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officerare för att lösa en tilldelad uppgift. En effekt av detta är att tidsfaktorn 
blir gynnsam för den som tillämpar en decentraliserad ledning. Beslutscykeln 
går således snabbare och det finns utsikt att nyttja uppkomna möjligheter 
fortare och mer ändamålsenligt än motståndaren. Uppdragstaktikens 
utgångspunkt är att en chef tilldelas ett uppdrag. Uppdraget i sig består i en 
uppgift samt resurser att lösa detta.15 De övergripande målsättningarna och 
övriga förutsättningar förutsätts vara kända och införstådda av mottagaren av 
uppdraget. Här har en överordnad chef en mycket viktig roll att beskriva sina 
avsikter och även sätta in uppdraget i sitt sammanhang. En underordnad chef 
ska helst ha målsättningarna klart för sig minst två nivåer upp. Uppdraget 
beskriver vad som skall uppnås.16 Det är inte bara målsättningen med 
uppdraget som är intressant för mottagaren utan också i vilket syfte uppdraget 
ska göras. Mottagaren av ett uppdrag ska klara av att lösa det utan kontakt med 
sin chef och alla ansträngningar ska göras så att syftet uppfylls.  
Handlingsfrihet i hur att lösa och genomföra uppdraget ges åt den som får 
uppdraget. Detta innebär bl.a. att mottagaren kan modifiera uppdraget något så 
att det passar de lokala förhållandena. Uppkomna möjligheter måste utnyttjas. 
Tanken är att underordnade chefer ska ta egna initiativ för att dra nytta av de 
tillfälligheter som uppstår lokalt.17 William S Lind, militärteoretiker och 
författare till ”Handbok i manöverkrigföring”, poängterar att uppdragstaktik 
medför att misstag kommer att uppstå. Det är rent av ett naturligt inslag. Detta 
måste den högre chefen acceptera till förmån för att öka hastigheten i 
beslutsfattandet. Den handlingsfrihet som ges till en underordnad chef är också 
svår att definiera, då den är situationsanpassad. Uppdragstaktik innebär också 
att det detaljerade beslutsfattandet decentraliseras. I en del situationer och 
sammanhang kan det emellertid vara motiverat av en högre chef att inom 
ramen för uppdragstaktik att tillfälligt tillämpa detaljerad styrning, i syfte att 
säkerställa samordning mellan stridskrafter.18 Uppdragstaktiken ska därför inte 
ses som statisk utan anpassningsbar. Grundtanken med detta förhållningssätt är 
att hela tiden anpassa sig efter rådande omständigheter snabbare än 
motståndaren. 
 
Den svenska militärstrategiska doktrinen från 2002 ger följande definition på 
uppdragstaktik. 
 

”Försvarsmaktens ledningsmetod är uppdragstaktik. I uppdragstaktiken 
ställer chefer uppgift samt tilldelar resurser och handlingsregler men 
lämnar så mycket som möjligt av genomförandet åt sina underlydande. 
Samordning säkerställs genom att chefens vilja samt uppdragets syfte och 
innebörd tydligt förmedlas. Uppdragstaktik förutsätter en ledningsfilosofi 
som präglas av initiativkraft, självständigt beslutsfattande, individuellt 
ansvarstagande och ömsesidigt förtroende mellan chefer och personal. 
Uppdragstaktik kräver vidare hög utbildningsnivå och god disciplin. ”Varje 

                                                 
15 Cedergren (2003): Uppdragstaktik en ledningsfilosofi (antologi), s. 4. 
16 Lind (2002): Handbok i manöverkrigföring, s. 20. 
17 Rekkdal (2003), Modern krigskonst, s 113. 
18 18 Försvarsmakten, Högkvarteret (2002-05-31): Militärstrategisk doktrin, s. 90. 
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chef skall uppmuntra och ge utrymme för underställda chefers och övriga 
underlydandes agerande.”19 

 

2.2 Indikatorer på uppdragstaktik 
Ur definitionen i den svenska militär strategiska doktrinen har jag tagit ut de 
viktigaste ingående beståndsdelarna, vilka utgör kärnan i uppdragstaktiken. 
Dessa nio komponenter kommer jag att nyttja som indikatorer på 
uppdragstaktik under analysen av det empiriska materialet och synnerhet 
ledningshändelserna under fälttåget.20 Dessa komponenter i sin mening och 
innebörd hoppas jag hitta i mina källor i syfte att påvisa spår av uppdragstaktik. 
Nedan följer en beskrivning av de nio indikatorerna. Uppdragstaktik utgör ett 
sammantaget synsätt, i vilket indikatorerna ingår. Dessa skulle kunna viktas 
utefter deras betydelse för uppdragstaktiken. Denna gradering fyller emellertid 
en mindre viktig funktion för uppsatsen syfte, varför jag nöjer mig med att 
endast lista indikatorerna utan inbördes prioritering och värdering. 
 

- Chefer ställer en uppgift, tilldelar resurser och handlingsregler. 
Detta tillsammans utgör uppdraget. Uppdraget är utgångspunkten för att 
kunna tillämpa uppdragstaktik. I detta framgår vad som ska göras och med 
vilka medel. Eventuellt kan chefen beskriva vissa begränsningar i 
handlingsfriheten samt vissa tvingande ålägganden för företaget, d.v.s. 
sådant som inte får utföras och sådant som måste utföras. 

 

- Chefen bör lämna så mycket som möjligt av genomförandet åt 
underlydande. 

Förhållningssättet är förutsättningen för en decentraliserad ledning, dock 
lämnas en möjlighet åt den högre chefen att kunna påverka 
händelseförloppet. 
 
- Chefens vilja och uppdragets syfte förmedlas. 
Här grundläggs den underordnade chefens förståelse för uppdraget och 
därmed möjlighet att agera då möjlighet till kommunikation med den högre 
chefen uteblir. 

 
- Initiativkraft. 
Denna egenskap måste den lokala chefen besitta för att kunna utnyttja och 
dra fördel av de möjligheter som uppstår på stridsfältet. 
 
- Självständigt beslutsfattande. 
Självständigt beslutsfattande lägger grunden för att öka hastigheten i 
beslutscykeln och är en av förutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig 
fördelarna med en driven initiativförmåga. 
 

                                                 
19 Försvarsmakten, Högkvarteret (2002-05-31): Militärstrategisk doktrin, s. 90. 
20 Med indikator avser jag här en fras som jag kan nyttja i syfte att påvisa förekomsten av 
uppdragstaktik. 
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- Individuellt ansvarstagande. 
Denna faktor poängterar vikten i att alla känner för de övergripande 
målsättningarna och agerar på ett sådant sätt att alla ansträngningar gagnar 
detta. 
- Ömsesidigt förtroende. 
Tillit och förtroende mellan chefer på alla nivåer gynnar självständigt 
agerande på så sätt att alla litar på att rätt saker sker även vid utebliven 
kommunikation. 
 
- Hög utbildningsnivå. 
Självständigt agerande kräver en hög utbildningsnivå för att kunna agera på 
ett riktigt sätt. Det krävs också en god insikt och förståelse för 
förutsättningarna flera nivåer upp och ner i en militär organisation för att 
kunna tillämpa en ändamålsenlig uppdragstaktik. 
 
- God disciplin. 
Här avses en förmåga att kunna inordna sig i de kollektiva intressena på 
bekostnad av de individuella samt att tillämpa gällande regler och normer. 

 
Centralstyrning eller delegering är ett aktivt val som en chef måste göra. Vilket 
alternativ som väljs avgörs av den överordnade chefen. I fallet med 
uppdragstaktik ligger utförandet inte helt och hållet hos befälhavaren. En 
förutsättning är att chefen är delegerande. Därefter krävs ett aktivt samarbete 
mellan chefer på olika ledningsnivåer för att uppdragstaktik ska fungera. 
Uppdragstaktik är således fråga om ett synsätt och förhållningssätt mellan 
chefer. Indikatorerna måste därför sökas inte bara i Karl XII agerande, minst 
lika viktigt är att studera Armfeldt och hans handlande. 
 

2.3 Armfeldts uppdrag 
Armfeldts uppdrag, givet av Karl XII, var att attackera Trondheim (uppgiften) 
och ta staden inom sex veckor (handlingsregler) med hjälp av den Jämtländska 
armén (resurserna). Uppsatsen kommer att i det följande vidare belysa hur detta 
faller inom ramen för decentraliserad ledning och uppdragstaktik. 
 
 

3 Anfallet mot Trondheim 1718 i korthet 
 
Följande redogörelse syftar till att sätta in fälttåget i sitt sammanhang och kort 
beskriva händelseutvecklingen under anfallet mot Trondheim. Uppsatsen 
bygger på en fallstudie, som i det här fallet utgörs av ett nedslag i historien. 
Syftet med uppsatsen går troligen att uppnå utan att titta närmare på 
krigföringen under den aktuella perioden, det stora nordiska kriget. En kortare 
beskrivning av skeendena är ändå motiverat inte minst för att underlätta för 
läsaren och göra texten mer lättillgänglig. Ett annat viktigt skäl att beskriva 
fälttåget är för att ge en inblick i Armfeldts förståelse av sitt uppdrag att erövra 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
ChP 03-05 C – UPPSATS Beteckning: FHS 19 100:2016 
Örlogskapten Johan Ljungné 2005-05-08 Sidan 17 av 53 

 
Trondheim. Detta avsnitt bygger i huvudsak på Gustaf Petris bok Armfeldts 
Karoliner.21 
 

3.1 Sverige och slutfasen av det stora nordiska kriget 
Sverige var år 1718 mycket utarmat efter ett i stort sett kontinuerligt krig sedan 
år 1700, det s.k. Stora nordiska kriget. De flesta provinserna på andra sidan 
Östersjön hade gått förlorade och hela Finland var ockuperat av Ryssland. Den 
svenska armén hade återuppbyggts efter kungens återkomst till Sverige 1715. 
1718 hade några freder ännu inte slutits. Sverige var fortfarande i krig med 
eller hade krigsliknade förhållanden med Danmark, Hannover, Preussen, 
Ryssland, Polen och Sachsen, d.v.s. alla grannländerna.22 Fredsförhandlingar 
med Ryssland pågick under Görtz ledning på Åland. 
 
I detta besvärliga läge mobiliserade Karl XII Sveriges knappa resurser i ett 
anfallskrig mot Danmark. Ett anfall mot egentliga Danmark ansågs troligen 
ogenomförbart, varför valet föll på Norge. Norge var vid denna tid en dansk 
provins. Syftet med hela det norska fälttåget är fortfarande höljt i dunkel 
mycket på grund av Karl XII:s hemlighetsmakeri. Det egentliga syftet går 
därför endast att spekulera i. Karl XII ville möjligen avsluta kriget med 
Danmark och undanröja fienderna en och en på samma sätt som han gjorde i 
början av det stora nordiska kriget.23 Möjligen ville han förbättra 
förhandlingspositionen gentemot Danmark. Det antyds i litteraturen ytterligare 
ett skäl till det norska fälttåget och anfallet mot Trondheim i synnerhet. En 
svensk styrka på sex till åttatusen man skulle kunna skeppas över till Skottland 
för att stödja Jakobiterna att erövra Englands tron och därmed störta kung 
Georg av England, som även var kurfurste av Hannover. Denna vidlyftiga plan 
skulle kunna förklara varför Karl XII lade så mycket energi på ett anfall mot 
Trondheim. Trondheim skulle nämligen kunna nyttjas som utskeppningshamn 
av den Jämtländska armén under generallöjtnant Armfeldt till Skottland. Denna 
armé var vid denna tid Sveriges mest stridsvana. Ytterligare ett skäl att anfalla 
Trondheim kan ha varit att genom en sidooperation vinna operativa fördelar 
med att splittra den danska krigsansträngningen. Anfallet mot Norge kom att 
ske i två anfallsriktningar. Huvudarmén om ca 30 000 man bröt i oktober 1718 
in i Norge från Strömstad. Fälttåget inleddes med att Armfeldts 10 000 man 
starka armé redan i augusti påbörjade anfallet mot Trondheim. Fälttåget 
genomfördes aldrig fullt ut. Det avbröts till följd av ett kort krigsråd efter Karl 
XII död den 30 november 1718. Under statskuppliknande former fick Sverige 
sedan en ny regent, Karl XII syster Ulrika Elenora. Ytterligare strider förekom 
de följande åren. Inte förrän 1721 hade fred slutits med samtliga fiender. 
 

3.2 Anfallet mot Trondheim 
Förberedelserna för anfallet mot Trondheim hade påbörjats redan 1717 med 
rekognoseringar samt inrättande av stora förråd. Krigsföretag vintertid var 
                                                 
21 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 1ff. 
22 http://www.smb.nu/svenskakrig/1700_3.asp, 2005-01-11 
23 http://www.smb.nu/svenskakrig/1700_1.asp, 2005-01-11 
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ovanligt under denna tid och tämligen nytt. Ur logistisk synvinkel var fälttåget 
en bragd. Både underhållstransporter såväl som lagerhållning genomfördes på 
ett utmärkt sätt. Det normala för tidsepoken var annars att arméerna försörjde 
sig på ort och ställe. Tröndelag kännetecknas av mycket oländig terräng genom 
fjälltrakter och fjordlandskap. Väderleken under hösten och vintern var ofta 
besvärlig. Vägarna var heller inte de allra bästa. Idag skulle vi troligen ha kallat 
dem för dåliga kostigar. Vägarna blev för att ytterligare försvåra 
underhållsproblematiken ofta obrukbara på grund av regn eller djup snö. Till 
detta ska läggas den korta delen av dygnet med dagsljus i november och 
december. Jämtland hade detta till trots efter rekognoseringar valts som bas för 
en andra anfallsriktning in i Norge. En amfibieoperation var inte aktuell på 
grund av den starka danska flottan. 

 
Figur 1: Den Jämtländska arméns förflyttningar i Tröndelag.24 

 
Anfallet mot Trondheim, eller Dronthem som staden heter i svenska handlingar 
från fälttåget, sattes igång i slutet av augusti 1718. Armfeldts armé var samlad i 
trakterna av Duved. Den norska gränsen passerades den 26:e augusti. Anfallet 
skulle enligt kungens order ha påbörjas redan den 15:e. Trondheim skulle 
enligt den uppgjorda planen vara taget senast i mitten av september. Armén 
medförde proviant för sex veckor i fält. Vid uppbrottet hade på grund av 
                                                 
24 Hornborg (1953): Karolinen Armfelt, s. 245. 
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förseningar redan en hel del förbrukats, endast proviant för trettio dagar 
återstod. Underhållsproblematiken och proviantbristen kom att genomsyra hela 
fälttåget. Allt underhåll transporterades med drygt tusen hästar över fjällen in i 
Norge från Duved i Sverige. Totalt medfördes vid avmarschen 6791 hästar för 
olika ändamål. Många av hästarna dog av ansträngningarna och p.g.a. det usla 
fodret i fjälltrakterna. På vägarna från Jämtland till Trondheim fanns ett antal 
norska stödjepunkter, vilka för Armfeldt var nödvändiga att inta för att dels ta 
sig till Trondheim och dels för att säkra de egna underhålls transporterna.  
 
Den första norska stödjepunkten, Stenes skans, intogs den 1 september. Ett par 
dagar senare togs även Skånes skans. Dessa kom att utgöra viktiga svenska 
stödjepunkter och underhållsbaser under resten av fälttåget. En vecka senare, 
den 9 september, hade det befästa passet Langsten passerats. Proviantbristen 
började bli akut, varför Armfeldt beslöt att avbryta offensiven trots att de 
norska trupperna var i oordnad reträtt. I och med detta beslut förlorade 
Armfeldt initiativet. De norska förbanden fick möjlighet att reorganisera sig 
och befästa Trondheim. Armén avvaktade underhållstransporter i Stjördal för 
att kunna fortsätta offensiven intill den 21 september. När dessa uteblev 
tvingades Armfeldt till en taktisk reträtt till Levangerbygden nära Skånes skans 
för att proviantera i dessa trakter Den 18 oktober började armén förbereda sig 
för att åter fortsätta offensiven mot Trondheim. Moralen i armén började svikta 
såväl hos meniga som hos officerare. Två av Armfeldts närmaste män låg i 
tvist med varandra, generalmajorerna Yxkull och Horn. De hade delade 
meningar om vem som hade högst tjänsteställning. Yxkull blev senare avsatt av 
Karl XII, kanske beroende på denna dispyt eller möjligen på grund av 
oskicklighet. I Helsinge regemente utbröt ett regelrätt myteri vilket slogs ned.25 
En av myteristerna hängdes, övriga fick löpa gatlopp. Det förekom även flera 
fall av rymningar inom armén. Den dåliga moralen orsakades troligen av det 
utdragna händelseförloppet i kombination med de miserabla förhållandena som 
rådde samt den allmänna krigströttheten.. Den 28 oktober påbörjades åter 
marschen mot Trondheim. Armfeldt hade gått miste om 
överraskningsmomentet och valde därmed att inleda en belägring. Denna sattes 
igång den 6 november. I syfte att helt skära av Trondheim gick armén över 
Nidälven den 17 november, i och med detta kontrollerade Armfeldt alla 
landvägar till Trondheim. Sjövägen var fortfarande öppen. De norska trupperna 
i Trondheim och stadens invånare led stor nöd. De fick endast marginellt med 
proviant och underhåll från sjösidan. Det förfaller troligt att de norska 
förbanden var nära sin kulminationspunkt. Armfeldt förberedde även en 
stormning av Trondheim. Belägringsartilleri var på väg från Sverige. Han 
avvaktade emellertid. Det var mer fördelaktigt att locka de norska trupperna till 
ett öppet fältslag. Armén flyttade den 25:e söder ut mot Gaudalen för att 
förbättra proviantsituationen. 30 november stupade Karl XII vid Fredriksstens 
fästning och hela norska fälttåget avbröts. Detta fick emellertid inte Armfeldt 
reda på. Armfeldt drog sig runt den 20 december längre söder. Möjligen anade 
han att kungen har stupat. Han fortsatte ändå oavbrutet krigsansträngningarna. 
Inte förrän den 28 december fick Armfeldt definitivt besked om kungens öde. 
Jämtländska armén fick också order om att avbryta anfallet och återvända till 

                                                 
25 Armfeldt till Karl XII 16/10 1718, Riksarkivet 
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Jämtland. Det är återtåget till Sverige som gjort Armfeldts karoliner så 
omtalade. Återmarschen anträddes på nyårsaftonen 1718. Den gick över 
kalfjället mot Duved. Väl uppe på fjället överraskades de svenska trupperna av 
en våldsam snöstorm. Minst tretusen man omkom på fjället, dvs nästan halva 
armén. Kriget mot Norge avbröts. De överlevande trupperna deltog under 
Armfeldts befäl i försvaret mot ryssarna i trakterna av Gävle fram till slutet av 
det stora nordiska kriget 1721 innan de kunde återvända till sina hem i Finland 
och Norrland. 
 
 

4 Metoder för ledning under fälttåget 
 
Vid 1700-talets början var ledning över stora avstånd delikat problem. Framför 
allt tog befordran av meddelanden lång tid, vilket torde ha ställt höga krav på 
eftertanke i samband med planering och ledning. Under Karl XII:s fälttåg 1718 
är det rimligt att anta att det fanns behov av samordning och uppföljning inom 
den delade armén. De tillvägagångssätt som fanns tillgängliga under fälttåget 
1718 var följande: 

- Ordinarie postbefordran 
- Postbefordran med kurir 
- Muntliga order och meddelanden befordrade med kurir 

 
Posten administrerades vid denna tid av postverket, vilket grundades 1636 efter 
initiativ av Axel Oxenstierna. Postgången utfördes på sätt att längs postrutterna 
utsågs så kallade postbönder på 2-3 mils avstånd från varandra. Dessa skötte 
postbefordran med hjälp av ett par postdrängar. Posten transporterades både till 
fots och med häst. Hästar nyttjades på de prioriterade rutterna. Drängarna hade 
som krav att till fots avverka en mil på två timmar. Det fanns även beridna och 
beväpnade postiljoner, vilka nyttjade postböndernas hästar. Postbefordran hade 
hög prioritet i Sverige under 1700-talet. Överfall på postens personal var belagt 
med dödsstraff.26 
 

4.1 Postrutterna 
Den ordinarie postgången mellan Strömstad och Duved hade identifierats som 
en svag länk av Karls XII.27 Ordinarie postväg gick via Gävle till Jämtland var 
fjortonde dag. Brev kunde därför vara på väg i mer än en månad innan de 
nådde adressaterna. Emellertid förbättrades denna postväg på kunglig order i 
juli månad 1718 då postgången ökades till två gånger per vecka, var av en 
beriden. Posten tog normalt ungefär sex dagar mellan Gävle och Duved. Till 
detta ska läggas tiden för att posten skulle nå Gävle samt för att nå sin 
slutdestination i Norge. 
 

                                                 
26 http://www.algonet.se/~hogman/slpost.htm, 2004-11-24 
27 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 16f. 
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Den ordinarie postrutten tycks inte ha ansetts tillräcklig varför Karl XII även 
gav order om att upprätta en ny postrutt från Strömstad till Duved genom 
Värmland, Dalarna och Hälsingland, en sträcka på ca 80 mil. Denna nya 
postväg började nyttjas från augusti månad 1718 med en postgång per vecka. 
 

 
Figur 2: Postrutten mellan Strömstad och Tröndelag.28 
 
Den nya rutten tycks ha halverat tiden för postbefordran. Med denna tog 
postgången mellan tre till fyra veckor fram och tillbaka. När armén hade 
passerat gränsen in i Norge tog postbefordran ytterligare minst en vecka.29 
Vägarnas eländiga skick och armodet hos postbönderna påverkade troligen 
tidsförhållandena negativt. Ytterligare bidragande var att rutten gick genom 
ödslig och karg terräng. Denna postrutt nyttjades i huvudsak till administrativ 
post. 
 

                                                 
28 Hanson (2003): Armfeldts karoliner, s. 60. 
29 Hanson (2003): Armfeldts karoliner, s. 59f. 
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Den 10 december intogs Röros av generallöjtnant de la Barres 350 man starka 
ryttarstyrka.30 I och med att Röros hade intagits fick svenskarna tillstånd en 
kompletterande postgång via Härjedalen.31 Tyvärr kom denna nya väg aldrig 
till fullo att utnyttjas då kungen redan hade stupat. 

4.2 Generaladjutanterna 
Vid armén fanns vid denna tid så kallade generaladjutanter, d.v.s. ”en högre 
stabsofficer som biträdde en armébefälhavare”.32 Den direkta 
kommunikationen mellan Karl XII och Armfeldt upprätthölls under fälttåget av 
arméns generaladjutanter. Dessa nyttjade den nya postrutten för sina resor.33 
Generaladjutanterna förmedlade såväl skriftliga order och rapporter såväl som 
muntliga. Följande historia ger uttryck för den vikt som kungen la på muntliga 
order. Händelsen inträffade i början av oktober 1718 när Armfeldt med hjälp 
av generaladjutanten Marks beskrev läget och mottgångarna i Norge. Marks 
överlämnade en skriftlig rapport från Armfeldt till kungen. Dessutom 
framförde han en muntlig rapport direkt till Karl XII. Resultatet blev att 
kungen direkt skickade tillbaka Marks med en kompletterande order till 
Armfeldt. ”På Marks begäran att få denna betydelsefulla order skriftligt 
svarade kungen, att Marks tillräckligt länge hade varit generaladjutant, så han 
borde veta, att han beklädde ett ämbete, åt vilket mera än ett brev kunde 
anförtros”.34 Generaladjutanterna nyttjades följaktligen inte enbart som kurirer. 
Petri beskriver att generaladjutant Dohna kan ha haft bemyndigande att ge 
Armfeldt olika direktiv beroende på händelseutvecklingen.35 Detta tyder på att 
generaladjutanterna också hade en funktion som kungens förlängda arm. 
 
 
Nedan följer en sammanställning över de för händelseförloppet viktigaste 
generaladjutanterna. 
 

NAMN GRAD ERFARENHETER 

Didron, Johan Fredrik 
1686-174736 

Kapten 27/5 1712, 
sedan april 1717. 
stabsadjutant hos 
general Dücker 
(befälhavare över hären 
i Norge). 

I krigstjänst sedan 1702. 
Fångenskap 1715-1717. 
Didron deltog vid 
följande fältslag Stettin, 
Damm och Stresow. Han 
skadades två gånger 

Dohna, Carl Auguust 
1691-174437 

Generaladjutant av 
flygeln sedan 30/8 
1718. Utnämnd Kapten 

I krigstjänst sedan 1704, 
erfarenhet av kavalleri., 
enligt uppgift inga 

                                                 
30 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 123. 
31 Boberg och Maiström (1944): Tretusen man kvar på fjället, s. 87. 
32 http://www.ne.se, 2005-01-24 
33 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 17. 
34 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 78. 
35 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 114. 
36 Lewenhaupt (1920-1921): Karl XII:s officerare, del 1 s. 144. 
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vid Livgardet 10/11 
1711 

fältslag 

Hård Müntz Inga uppgifter Hård omnämns som i 
brev från Armfeldt i 
övrigt återfinns inga 
uppgifter i det 
tillgängliga 
källmaterialet 

von Würtemberg, Marks 
1688-177838 

Kapten och 
generaladjutant av 
flygeln vid den 
Jämtländska armén 

Tillhörde Armfeldts stab, 
I krigstjänst sedan 1700. 
Deltog vid Düna och 
belägringen av 
Dünamünde. I fransk 
tjänst 1702-1710, där 
deltog han i flera slag 
och belägringar. Han 
deltog i striderna i 
Finland 1710-1715. 

Zander, Daniel Johan 
1685-176239 

Generaladjutant hos 
konungen och överste 
av kavalleriet 7/12 
1717. 

I krigstjänst sedan 1702, 
enligt uppgift inga 
fältslag dock var Zander 
med vid kalabaliken i 
Bender.40 

 
Generaladjutanterna hade mångårig erfarenhet av Karl XII:s krigföring. Flera 
av dem hade även deltagit i fältslag och andra drabbningar. De borde med 
anledning av detta ha haft en god förståelse för förhållandena under fälttåget 
1718. Generaladjutanternas bakgrund gav utmärkta förutsättningar för att verka 
som insiktsfulla och pålitliga biträden och förbindelselänkar mellan Karl XII 
och Armfeldt. Generaladjutanterna gjorde kurirtjänst mellan Strömstad och 
Tröndelagen. Detta gick något snabbare än ordinarie post och var troligen lite 
säkrare. Det tog ändå ca tio dagar för dem enkel resa. Detta medförde att 
mycket kunde hända på krigsskådeplatsen innan någon av aktörerna hade fått 
respons på sin skrivelse. Både kungen och Armfeldt borde därför rimligen ha 
gjort upp ledningen på så sätt att den Jämtländska armén klarade att agera 
självständigt. Generaladjutanterna tjänstgjorde inte endast som kurirer. De hade 
också en viktig funktion i att observera förhållandena vid förbanden till 
kungen, d.v.s. förmedla de intryck som inte framgick av skrivna rapporter.41 I 
en del fall hade de även kungens bemyndigande att på plats agera i hans namn. 
Den sist nämnda funktionen hade troligen varit uteslutet om kungen tvivlade på 
deras förmåga. 
 

                                                                                                                                 
37 Lewenhaupt (1920-1921): Karl XII:s officerare, del 1 s. 147. 
38 Schenström (1918): Armfeltska karolinernas sista tåg, s. 127 
39 Lewenhaupt (1920-1921): Karl XII:s officerare, del 2 s. 787. 
40 Schenström (1918): Armfeltska karolinernas sista tåg, s. 128. 
41 Hansson (2003): Armfeldts karoliner, s. 97. 
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Inför fälttåget genomfördes endast ett planerings- och chefsmöte som berörde 
Trondheim där Armfeldt deltog.42 Detta genomfördes i Lund under nyåret 
1717. Det finns inga uppgifter om att generaladjutanterna deltog i detta. Insikt 
och förståelse för uppdraget fick de troligen av sina respektive chefer, Karl XII 
och Armfeldt. 
 
 

5 Karl XII:s och Armfeldts personligheter 
 
De båda aktörernas personligheter har enligt min mening stor betydelse för att 
kunna avgöra förutsättningarna för en framgångsrik uppdragstaktik. 
Uppdragstaktiken förutsätter tillit och förtroende mellan olika organisatoriska 
nivåer. Insikt och förståelse är också viktiga inslag, vilket borde härstamma 
från goda kunskaper i stridstaktik och operationskonst. 
 

5.1 Karl XII 
Karl XII ( 1682 1718), Sveriges enväldiga kung och överbefälhavare 1697-
1718, är kanske en av Sveriges mest omtalade kungar. Inte minst på grund av 
att han förknippas med det svenska stormaktsväldets kollaps och fall. Karl XII 
lämnade Stockholm 8 maj 1718 för att aldrig mer återkomma till 
huvudstaden.43 Han var därefter konstant på resande eller krigande fot in till 
dess han stupade vid Fredrikshall 30 november 1718 vid en ålder av 36 år. 
Åtskilliga hyllmeter har skrivits om honom. Trots detta är det påfallande lite 
som direkt avhandlar hans person. Istället fokuseras mycket på hans fälttåg och 
taktik. Karl XII strategi och utrikespolitik är också områden som noga har 
behandlats. Omdömena om kungen varierar genom århundradena över hela 
skalan från en beundransvärd hjältekonung till en omogen galning.44 Det finns 
trots det personlighetsdrag som lyser igenom oavsett ståndpunkt. Det är hans 
vilja och hängivenhet, vilket Petri poängterar.45 Ernst Carlsson förklarar 
motsvarande karaktärsdrag men utrycker det istället som ”orubblig fasthet och 
sinnesstyrka”.46 Villius beskriver Karl XII ovilja att diskutera planläggning 
med andra inför det ryska fälttåget, vilket styrks av Kuylenstierna som 
framhåller kungens tystlåtenhet. 47 Kuylenstierna beskriver också kungens 
ovilja att berätta syften och mål med sina förehavanden.48 Liljegren berättar om 
kungens ovilja att delegera, vilket skulle kunna ses som ett stort hinder för en 
effektiv uppdragstaktik.49 Karl XII:s viljestyrka återkommer hos flera författare 
som ett positivt karaktärsdrag och även en märkbar matematisk begåvning. 
Prestigelöshet och förtroende för underställda går att uttyda i ett brev till 

                                                 
42 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 51. 
43 Voltaire (1731): Karl XII (översättning Lorenz von Numers), s. 38. 
44 Svensson red. (2001): Karl XII som fältherre, s. 7ff. 
45 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 51. 
46 Carlsson (1893): Konung Karl XII:s egenhändiga bref, s. XLV. 
47 Svensson red. (2001): Karl XII som fältherre, s. 39. 
48 Kuylenstierna (1912): Karl XII, s. 218. 
49 Liljegren (2000): Karl XII, s. 159. 
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generalen Rehnsköld.50 Det finns även inslag av brist på förmåga att bedöma 
vad som är genomförbart samt ett drag av vad jag skulle vilja kalla 
hänsynslöshet och brutalitet.51 Karl trodde på ödets makt eller försynen som 
han uttryckte det.52 53 Han visar också läggning åt det okonventionella hållet 
med stor villighet till risktagning. Inte minst det norska fälttåget 1718 är ett 
bevis på detta. Krigsföretag vintertid var vid denna tid något nytt.54 Karl XII 
borde sannolikt ha varit van vid rörlig militärledning under ständigt skiftande 
förutsättningar, vilket borde ha skapat gynnsamma förutsättningar för en 
uppdragstaktisk ledningsfilosofi. Karl XII var den sista europeiska monark som 
själv ledde sina trupper i strid.55 Denna egenskap höjde troligen stridsmoralen i 
den svenska hären. I gengäld krävde han lydnad av sina underlydande. Enbart 
ett rykte att kungen själv skulle närvara vid anfallets start mot Trondheim 
medförde att ”allas krafter spändes till det yttersta”.56 Arméns stridsmoral var 
således starkt beroende av kungens person även de delar av armén som kungen 
inte kunde träffa dagligen. Detta drag hos kungen framhålls också av Gunnar 
Artéus.57 Detta tycks ha varit ett målmedvetet handlande av kungen, enligt vad 
han själv uttryckte om saken. ”För konungen av Sverige ställer sig frågan 
annorledes än för andra. Han har endast små arméer och måste därför sätta in 
sin person för att uppväga underlägsenhet i antal. Så hava mina företrädare 
städse gjort. Genom exemplet hava de uppmuntrat trupperna, och det har icke 
betytt något, om de stupat, ty svenskarna kunna segra utan konung.”58 Kungens 
taktikiska uppträdande präglas av utpräglad och i viss mån ensidig 
offensivanda med ett stark tilltro till överraskningsmomentet. Anfallet tycks ha 
varit den förhärskande stridsmetoden. Karl XII lade mycket energi på 
rekognosering och planläggning i samband med en operations förberedelser.59 
Under fälttågen fokuserade han minst lika mycket på att upprätthålla samband 
med underställda chefer samt samordna arméns rörelser med order och 
direktiv. Karl XII:s övergripande strategi för krigföringen kan tyckas en aning 
irrationell och verklighetsfrämmande. Detta var kanske extra tydligt för en 
utomstående betraktare. Voltaire sammanfattade tidigt kungens karaktär som 
förblindad och full av desperation.60 
 

5.2 Carl Gustaf Armfeldt 
Generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldt( 1666 1736) var 51 år gammal år 
1718 och överbefälhavare i Finland sedan 1713.61 Han hade varit i krigstjänst 
sedan 1683 vid såväl infanteri som kavalleri. Armfeldts modersmål var tyska, 
men han behärskade även finska, svenska och franska. När han personligen 
                                                 
50 Kuylenstierna (1912): Karl XII, s. 227. citerat brev från Karl XII till Rehnsköld. 
51 Carlsson (1893): Konung Karl XII:s egenhändiga bref, s. XXVIII samt XXXIf. 
52 Kuylenstierna (1912): Karl XII, s. 254. 
53 Carlsson (1893): Konung Karl XII:s egenhändiga bref, s. XXVIII. 
54 Hansson (2003): Armfeldts karoliner, s. 26f. 
55 Liljegren (1999): Karl XII i lund, s. 19. 
56 Hedin (1986): Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718-1719, s 47. 
57 Artéus (2001): Vetenskap som livsäventyr, s 292. 
58 Petri (1937): Karakterisiska drag i Karl XII:s fältherrekonst, s. 134. 
59 Petri (1937): Karakterisiska drag i Karl XII:s fältherrekonst, s. 141. 
60 Voltaire (1731): Karl XII (översättning Lorenz von Numers), s. 352. 
61 Hedin (1986): Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718-1719, s 83. 
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skrev brev till kungen gjorde han detta på tyska.62 Han var full av tillförsikt 
enligt Hornborg.63 Jag uppfattar beskrivningarna om honom som en praktisk 
och rejäl person med liten benägenhet till risktagning. Hornborg beskriver 
honom också som lugn, stadig och lojal.64 Armfeldts brev till kungen styrker 
mig i denna uppfattning. Dessa ger en bild av en lugn och praktisk personlighet 
som går metodiskt tillväga. Armfeldt besatt en hög moral och var principfast 
detta styrks bl.a. av att han utlämnade en plundrande svensk soldat till norsk 
rättsskipning.65 Detta tyder också på att Armfeldt värnade om 
civilbefolkningen i de krigshärjade områdena. Under anfallet mot Trondheim 
var även detta kungens uttryckliga order.66 Han strävade också efter att 
upprätthålla ett högt stridsvärde hos soldaterna. Armfeldt beskrivs enligt Petri i 
1700-tals litteratur som att han ”var som skapt och skuren att med distiction 
göra krig norr ut”.67 I sitt friherrebrev från 1731 har Armfeldt fått följande 
omdöme:68 
”…visat ett rättskaffens prof ej mindre af en berömlig försiktighet och conduite 
vid dess anförtrodda trouppers rangerande en ordre de bataille, posterande och 
pallisaderande m.m. än af ett fullkomlimeligt hjeltemod hos en käck 
officerare.” 
Texten syftar på Armfeldts insatser i samband med slaget vid Storkyro år 1714. 
Under dessa strider och de som följde de kommande åren var Armfeldt tvungen 
till att agera i huvudsak självständigt. Erfarenhet och kunskap om krigföring i 
arktisk miljö bör Armfeldt med största sannolikhet ha haft, dock kan strid i 
fjällterräng ha varit en ny erfarenhet för honom.69 Han var däremot inte helt 
obevandrad i krigföring i bergsterräng. Under sin tjänstgöring i Frankrike 
skaffade han sig sådana erfarenheter i Alperna och i Pyrenéerna.70 
Försvarsstriderna i Finland och sedan i Norrland formade troligen hans syn på 
krigföring, d.v.s. säkerhet för egna trupper, grundlig planläggning och 
uppgiftens lösande med knappa resurser. Karl XII förtroende för Armfeldt 
tycks ha varit stort. Detta trots att de endast träffades personligen en gång vid 
årsskiftet 1717-1718 i samband med planeringen inför anfallet mot 
Trondheim.71 Karl XII:s förtroende för Armfeldt måste ha grundats på väl 
utförda insatser under det stora nordiska kriget snarare än på personlig 
kännedom. Visserligen kantas hans karriär av många motgångar och förluster, 
vilket har gett honom ett rykte som en mindre väl skickad härförare. Till hans 
försvar måste ändå framhållas att han i många fall mötte en påtaglig övermakt 
eller drabbades av förhållanden som han själv inte kunde påverka. 
 

                                                 
62 Armfeldt till Karl XII 25/6 1718, Riksarkivet. 
63 Hornborg (1953): Karolinen Armfelt, s. 214. 
64 Hornborg (1953): Karolinen Armfelt, s. 5. 
65 Hansson (2003): Armfeldts karoliner, s. 130. 
66 Karl XII till Armfeldt 15/9 1718, Riksarkivet. 
67 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 10. 
68 Schenström (1918): Armfeltska karolinernas sista tåg, s. 16. 
69 Hornborg (1953): Karolinen Armfelt, s. 176ff. 
70 Armfeldt till Karl XII 23/9, 1718, Riksarkivet. 
71 Hedin (1986): Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718-1719, s 83. 
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5.3 Hur passade de båda personligheterna varandra?  
De båda aktörernas personligheter är påfallande olika. Kungen uppfattar jag 
som mer impulsiv och okonventionell än Armfeldt. Den senare framstår i 
stället som den mer försiktige och förnuftige. Dessa olikheter kan ses som ett 
hinder för uppdragstaktik i det avseendet att risk för missförstånd borde ha 
varit hög, d.v.s. att Armfeldt inte till fullo insåg kungens intentioner. Det går 
också att se olikheterna som en fördel i det avseendet att de kompletterade 
varandras personligheter. De fick därmed en möjlighet att lösa ett uppdrag på 
ett mer genomtänkt sätt, med den stora nackdelen att detta riskerade att sänka 
anfallshastigheten. Båda värdesatte grundlig planering och hade en gedigen 
militärskolning. Den dokumenterade erfarenheten hos båda efter nästan tjugo 
års krigföring är också påfallande. Jag vill påstå att det finns fog för att säga att 
deras utbildningsnivå var mycket hög. Båda var disciplinerade och 
målmedvetna. Enbart kungens val av Armfeldt som befälhavare för den 
Jämtländska armén vittnar om kungens förtroende för sin general. Denna borde 
ha förstärkts i samband med förberedelserna inför fälttåget. Här samverkade de 
både direkt med varandra på ett sätt som de tidigare aldrig hade gjort. Karl XII 
hade flera tänkbara kandidater att välja bland. Uppenbarligen måste Armfeldts 
tidigare insatser ha grundlagt och skapat en god tillit dem emellan. 
 
 

6 Spaning efter uppdragstaktik 
 

6.1 Identifierade ledningshändelser under fälttåget. 
 
Datum Från Innehåll Metod 
Jan 1718 Karl XII Direktiv för fälttågets 

planläggning och utförande 
Möte 

Jan 1718 Karl XII Fälttågsplan, som dessvärre 
inte finns bevarad 

Skrivelse 

9 mars Karl XII Armfeldt blir förordnad att 
kommendera den jämtländska 
armén. Karl XII delegerar till 
Armfeldt att bestämma 
uppbrottstider och marschrutter 
för regementena. 

Skrivelse 

11 juni  Karl XII Kungen begär kopia på ordern 
för fälttåget 

 

25 juni Armfeldt Armfeldt svar på kungens 
begäran om en kopia på fälttågs 
planen. 

Brev 

3 aug Karl XII Order om att påbörja anfallet 
mot Trondheim 

Handbrev 
Överlämnad av 
generaladjutanten 
Hård 
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3 aug Armfeldt Situationsrapport Brev 
19 aug Armfeldt Arméns uppbrott från Duved Brev 
26 aug  Armén passerar gränsen till 

Tröndelagen (Danmark) 
 

28 aug Karl XII Administrativ order Brev 
2 sep Armfeldt Situationsrapporter, 

Stenes skans intagen 
Brev, 3st 

6 sep Armfeldt Situationsrapport, 
Skånes skans intagen 

Brev 

11 sep Armfeldt Beslut om att ej fortsätta 
offensiven. 6 dagar kvar av den 
ursprungliga planen. Armfeldt 
fattar beslut om att göra en 
paus p.g.a. brist på 
förnödenheter. 

Eget beslut/order till 
armén 

15 sep Karl XII Nya instruktioner ankom till 
Armfeldt 29 sep med 
generaladjutanterna kapten 
Didron och överste Zander 
 

Brev 

23 sep Armfeldt Situationsrapport, 
skildring av de besvärliga 
förhållandena. 

Brev 

23 sep Armfeldt Generaladjutanten Marks von 
Würtenberg skickades till Karl 
XII för att redogöra för 
förhållandena 

Kurir, 
muntligberättelse 

29 sep Armfeldt Situationsrapport, 
Karl XII order från den 15/9 
kom fram. 

Brev 

30 sep Armfeldt Situationsrapport, 
svar på K XII 28 aug 

Brev 

2 okt Karl XII Order om Dalregementets 
förflyttningar. 

Brev 

5 okt Armfeldt Situationsrapport Brev 
16 okt Armfeldt Situationsrapport, 

stora problem med underhållet 
beskrivs 

Brev 

16 okt Karl XII Brev till Överste Nummers 
angående officersfullmakter 

Brev 

18 okt 
 

Karl XII Order om fortsatt offensiv mot 
Trondheim, förbud att återgå 
till Jämtland 
 

Kurir, muntligorder 
Von Würtenberg 
 

29 okt  Postgång till Sverige  
8 nov Karl XII ”…det generalen skulle tränga 

igenom alla mötande 
swårigheter hwilcka syntes 

Kurir, muntligorder 
med 
generaladjutanterna
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kunnat wara mindre om man i 
rättan tid sedt sig wisligare för 
och brukat mera drift än härtill 
skedt är…” 
 
Karl XII order ”… staden 
Trondhejm attaquera..” 
 
 
generalmajor Yxkull och 
generalkvartermästare 
Glansberg avsattes av Karl XII. 

Didron och Dohna. 
Dessa  ankom 8 nov 
till högkvarteret i 
Tesli helt nära 
Trondheim. 

13-17 nov  Istället för stormning av 
Trondheim genomfördes 
övergång av älven Nidälven för 
att proviantera i Gudalen 

Eget beslut 

17 nov  De La Barre anfall mot Röros, 
Enligt Karl XII:s order från den 
15/9 

 

20 nov Armfeldt Situationsrapport Brev 
21 nov  Postgång  med Kapten 

Långström 
Kurir 

8 dec Armfeldt Situationsrapport Brev 
 

6.2 Mötet i Lund jan 1718 och dess efterdyningar 
 
Planeringen och förberedelserna av fälttåget mot Norge följde Karl XII:s 
sedvanliga metodik. Denna bestod i grundliga rekognoseringar samt en mycket 
hög grad av sekretess kring planeringen. Kungen behöll vanligen många 
detaljer för sig själv, möjligen delgav han detaljer och syfte till en handfull 
utvalda befälhavare, t.ex. tycks Carl Gustav Rehnsköld ha varit en av Karl 
XII:s förtrogna.72 Frågan är om Armfeldt tillhörde denna skara. Kungen 
anförtrodde viktiga fakta och hemligheter endast till dem han hade fullt 
förtroende för. De båda träffades personligen endast en enda gång. Detta var 
just i Lund nyåret 1717-1718 för att planera anfallet in i Tröndelagen mot 
Trondheim. Armfeldt åtnjöt sannolikt kungens förtroende. Jag tror inte att det 
var en slump att uppgiften föll på Armfeldt. Han hade visat sin duglighet under 
striderna i Finland. Under dessa hade han under lång tid agerat självständigt 
och även upprätthållit en obruten lojalitet.  
 
Förberedelserna inför fälttåget mot Trondheim hade börjat redan under 1717 då 
Armfeldt på kungens order genomförde rekognoseringar i Jämtland och 
gränstrakterna mot Norge. Armfeldt var tämligen länge hos kungen kanske så 
länge som till början av mars 1718.73 Möjligen var han i Lund vid två tillfällen 
under denna period. Detta utesluter att mötet mellan kungen och befälhavaren 
                                                 
72 Stille (1908): Carl XII:s fälttågsplaner 1707-1709, s.49. 
73 Hornborg (1953): Karolinen Armfelt, s. 241. 
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för den finska armén var en kortare orderuttagning. Istället verkar det rimligt 
att mötet fick formerna av en planeringskonferens. Detta styrks av att även 
krigsrådet Johan Henrik Frisenheim kallades till Lund vid samma tid. Hans 
uppgift var att sköta underhållet till den Jämtländska armén under fälttåget. 
Armfeldt redogjorde troligen för sina iakttagelser från sina rekognoseringsresor 
samt för sina åsikter rörande anfallet. Det är även sannolikt att kungen gav 
Armfeldt personliga order och direktiv för anfallet. 
 
I fall kungen angav målsättningen med ett anfall mot Trondheim för Armfeldt 
är höljt i dunkel. Armfeldt själv har senare aldrig redogjort för syftet. Det 
verkar orimligt att kungen inte skulle ha angett ett syfte för Armfeldt. Jöran 
Nordberg anger ett ändamål för Armfeldts uppdrag. Detta skulle ha varit ”at så 
bestyra om Jämtländska Armèen, hwilken, under hans Comando, skulle å den 
sidan bryta in i Norrje, at han, i begynnelsen af Augusto, kunde wara på 
Norrska gräntzen, och begynna Operationerna; Ty den uträkningen tycktes 
intet wilja fela, at så snart Dronthem och den kanten, som hade mycket liten 
besättning, och så godt som inga Troupper, at ställa i fältet, finge larm, skulle 
de Danske nödgas dela sin macht, och en hoper draga sig dit, då man kunde 
låfwa sig desto mera Success å denna sidan, och bägge Armèerna sedan stöta 
til hwarandra”.74 Detta syfte innebar att det fanns ett samordningsbehov mellan 
den Jämtländska armén och huvudarmén samt att det rörde sig om en 
sidooperation för Armfeldts del. Detta syfte skulle också förklara delar av 
Armfeldts agerande. Syftet kan tolkas som att det var viktigare att med 
säkerhet operera i närheten av Trondheim snarare än att på ett riskabelt sätt inta 
staden. Det av Nordberg angivna syftet kan också förklara varför kungen ansåg 
det som angeläget att Armfeldt höll den uppgjorda tidsplanen. Det finns tyvärr 
inget syfte angivet i några offentliga bevarade handlingar.  
 
Ett resultat av mötet var en skriftlig fälttågsplan eller order som upprättades av 
kungen själv. Hur fälttågsplanen var utformad är svårt att säga. Armfeldt 
refererar till kungens befallningar och anbefallda metoder i sina brev. Detta 
skulle kunna ha härrört från den uppgjorda planen och antyda att den innehöll 
detaljerade instruktioner. Det är antagligen på det viset att ordern endast 
upprättades i ett exemplar. Tyvärr finns inte denna heller bevarad. Den gick 
troligen förlorad redan i början av 1700-talet. Kungens muntliga instruktioner 
till Armfeldt inför fälttåget finns inte heller nedtecknade eller på annat sätt 
bevarade till våra dagar. Mycket gick även förlorat i samband med den 
Jämtländska arméns tragiska återtåg till Sverige nyåret 1718-1719. 
 
Kort efter mötet i Lund blev Armfeldt officiellt förordnad av Karl XII att föra 
befäl över den Jämtländska armén.75 I förordnandet ingick även att upprätta 
uppbrottstider och marschrutter för de ingående regementena. Armfeldt 
beskrev i ett brev den 7 juni till De la Barre ”att han fått befallning att cachera 
marschen, att ingen i Lund utom kungen och ombudsrådet Karsten Feif visste 
något om densamma, att alla order skulle hållas i tysthet och marschrutten 

                                                 
74 Nordberg (1740): Carl XII:s historia, d 2, s 667. 
75 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 43. 
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styckevis utdelas”.76 Detta kan tyckas som självklart att Armfeldt skulle göra 
denna planering för sina förband. Karl XII var emellertid hårt engagerad i 
denna planering för huvudarmén. Faktum är att han själv gjorde motsvarande 
planering för denna.77 Planering var mycket detaljerad. Den innehöll 
dagsrutter, tider för raster samt vilka vägar som skulle följas. Planeringen 
gjordes på kompaninivå. Huvudarmén bestod vid den här tiden av ungefär 400 
kompanier, vilket måste ha inneburit ett omfattande planeringsarbete. Kungens 
skäl till att hålla denna planering för sig själv var troligen av sekretess skäl. 
Han ville säkerställa att anfallet skedde med total överraskning. Detta styrks i 
det danska generalstabsverket.78 Vad var då anledning till att han delegerade 
denna viktiga uppgift till Armfeldt med avseende på den Jämtländska armén. 
Kungen kan dels ha resonerat i termer att denna del av den totala 
krigsansträngningen var mindre viktig eller att det fanns en fördel i att om 
fienden fick föraningar om ett förestående anfall i norr. Detta skulle dra 
uppmärksamheten från huvudarmén. Mycket talar emot detta. Armfeldt var 
mycket angelägen om att hålla planen och förberedelserna hemliga, så även 
kungen. En tänkbar anledning och sannolikt den mest troliga kan också ha varit 
att kungen ansåg det mest lämpat att delegera denna uppgift till Armfeldt då 
han borde ha haft bäst uppfattning om de lokala förhållandena. Detta var 
förmodligen kungens verkliga avsikt med att delegera uppgiften. Det står helt 
klart att Armfeldt fick denna uppgift delegerad till sig. Under fälttåget hade 
Armfeldt dessutom fått befogenhet att både tillsätta såväl som avsätta 
officerare, vilket annars tillhörde kungens befogenheter.79 Sammantaget 
innebär dessa två delegeringar att kungens förtroende för Armfeldt måste ha 
varit mycket gott. 
 
Ett resultat av mötet i Lund var fälttågsplanen för anfallet mot Trondheim. 
Denna tycks ha upprättats endast i ett exemplar av kungen själv. Ordern fick 
Armfeldt med sig efter mötet och förvarades av honom. I ett brev daterat 11 
juni 1718 begärde kungen att Armfeldt skulle sända ”en kopia af de eder här i 
Lund meddelte egenhändige ordres angående inbrottet i Norge, på det vi oss 
detsamme därutur måge kunna påminna, och hafve I utanpå brefet att sätta, att 
detsamma af oss själve kommer att uppbrytas”.80 Av detta framgår att kungen 
själv hade utarbetat ordern för anfallet mot Trondheim samt att den hade 
meddelats Armfeldt i Lund. Hur mycket Armfeldt hade haft möjlighet att 
påverka utformningen av ordern är svårt att säga. Rimligtvis borde han ha haft 
någon form av inflytande. Inte heller kopian av ordern finns kvar endast 
Armfeldts medsända brev till kungen.81 I detta brev, vilket är skrivet på tyska 
av Armfeldt personligen, rapporterade han att den begärda kopian skulle 
sändas till kungen. Han beskrev också att han inte fullständigt kunde återge 
innehållet i originalordern. Detta bad han om ursäkt för. Troligen var originalet 
svårläst, vilket inte hörde till ovanligheten beträffande Karl XII:s egenhändiga 
brev. Andra bevarade texter skrivna av Karl XII är tämligen svårlästa. 
                                                 
76 Lagermark (1889): Armfeldts tåg mot Trondhejm 1718, s 326. 
77 http://members.tripod.com/Bengt_Nilsson/Historia/uppmnor1718.htm, 2004-10-05 
78 Petri (1937): Karakterisiska drag i Karl XII:s fältherrekonst, s. 155. 
79 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 20. 
80 Lagermark (1889): Armfeldts tåg mot Trondhejm 1718, s 324. 
81 Armfeldt till Karl XII 25/6 1718, Riksarkivet 
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Armfeldt tog antagligen inte hjälp av någon med att tyda kungens egenhändiga 
order, då detta skulle kunna röja fälttågsplanen. Kungens uttryckliga vilja var 
att ordern skulle förbli hemlig. Varför begärde då kungen en kopia på 
fälttågsplanen? Han hade skrivit den själv. Av sekretesskäl fanns den endast i 
ett exemplar. Det kan finnas flera skäl till att kungen ville ha en kopia. 
Uppenbarligen ville han komma åt detaljerna i planen. Helheten måste han 
rimligen ha haft klart för sig. Antingen ville han kontrollera att Armfeldt följde 
den uppgjorda planen. Detta kan tolkas som att han inte riktigt litade på 
Armfeldt, vilket inte är helt i linje med uppdragstaktik. Han kan även ha haft 
ambitionen att synkronisera och samordna andra förberedelser och inte minst 
fälttågsplanen för huvudarmén med den Jämtländska. Denna förklaring ligger 
mer i linje med uppdragstaktiken och de senare händelserna under fälttåget. 
Det går inte att hitta någon liknade begäran om insyn i detaljplaneringen under 
resten av fälttåget. Han nöjde sig med skriftliga rapporter från Armfeldt och 
muntliga av generaladjutanterna. Rapporterna beskrev vad som hade hänt samt 
framtida avsikter. Jag har inte hittat något exempel där kungen har fått eller 
begärt detaljer kring planering av den Jämtländska arméns verksamhet. 
Kungens tanke var därför antagligen att samordna arméns rörelser. 
 

6.3 Order och rapporter mellan Karl XII och Armfeldt 
 
I den bevarade korrespondansen mellan kungen och Armfeldt kommer jag att 
söka ytterligare spår av uppdragstaktik. Efter det att fälttåget startade, efter den 
3 augusti, finns endast fem skriftliga order bevarade från Karl XII till Armfeldt. 
Fyra av dessa är av administrativkaraktär och påverkade endast indirekt 
fälttågets utveckling. Den enda order med direkt påverkan på operationen är 
ordern från den 15/9 1718. Generallöjtnant Armfeldt sände under samma tid 
tretton skriftliga rapporter och redogörelser till kungen. Innehållet i dessa är till 
allra största delen i form av förkortade stridsberättelser, där Armfeldt förklarar 
förhållandena samt skälen till sina beslut. Breven är handskrivna av så kallade 
skrivare. De är alla cirka en till fyra sidor långa. Av de bevarade handlingarna 
framgår att den dubbelriktade kommunikationen tog tre till fyra veckors, vilket 
verkar rimligt i jämförelse med den övriga postbefordran. Order och rapporter 
är på grund av denna fördröjning inte alltid helt synkroniserade med varandra. 
De flesta order och rapporter förmedlades med hjälp av kurir, ofta en av 
generaladjutanterna. 
 
3 augusti 1718, Karl XII till generallöjtnant Armfeldt82 
Denna dag mottog Armfeldt kungens order att börja anfallet mot Trondheim 
och därmed infalla i Norge. Ordern gavs troligen muntligen och överbringades 
av generaladjutanten Hård. I vart fall finns den inte bevarad utan omnämns 
endast i Armfeldts brev av samma datum. Kungen tycks därmed inte ha 
delegerat anfallets påbörjande till Armfeldt. Skälet till detta kan vara många. 
En tänkbar förklaring kan vara att Karl XII ville hålla i beslutet själv då det 
innebar att Sverige ånyo påbörjade krigshandlingar mot Danmark. Detta är 
troligen den mest sannolika förklaringen. Det går även att spekulera i att 
                                                 
82 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 48. 
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kungen ville säkerställa att huvudarméns förberdelser var klara eller möjligen 
ville han avvakta eventuellla diplomatiska förhandlingar. Otvetydigt är ändå att 
beslutet var av för stor dignitet att delegeras till befälhavaren för den 
Jämtländska armén. 
 
3 augusti 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII83 
”…uti de fördärwade wägarne af det dagliga rägnet på denna orten icke kunna 
så fort komma som de order hafwa dessmedelst den mig i nåder anbefallda 
termin, som är i morgon, några dagar öfwerskridas moste.” 
 
Armfeldt följde emellertid inte ordern från kungen att påbörja anfallet mot 
Trondheim. Armfeldt beslutade istället att skjuta upp anfallet på grund av att 
vägarna har blivit obrukbara av ihållande regn. Den tidpunkt som kungen 
beordrat lämpade sig inte för anfall, då de lokala förhållandena inte var kända 
för Karl XII. Armfeldt anpassade sig här och sköt upp uppbrottet. Kungen 
verkade att ha accepterat förseningen. Han hade i vart fall inget att erinra mot 
Armfeldts beslut. 
 
19 augusti 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII84 
”… ingenting annat än hwad purt omöieligt är, skall widare kunna oss avhålla 
ifrån det Eders Kongl Maytz i nåder migs anbefallt hawfer, och allt tillgiöras 
som beskaffenheten medgifwer.” 
 
Armfeldt rapporterade i detta brev att armén hade påbörjat marschen efter 
diverse problem med att skaffa skjutshästar. Han skrev också att endast de 
förhållanden som var helt omöjliga att bemästra skulle kunna förhindra att 
kungens order blev utförda. Armfeldt lämnade på det sättet en passus. Han 
ämnade anpassa sig till de lokala förhållandena. Brevet avslutas med att 
Armfeldt ber om förståelse för att han endast kunnat medföra proviant för fem 
veckor mot planerade och beordrade sex. Detta var ett avsteg från den 
ursprungliga planen som senare skulle visa sig fatal. Kungen reagerade inte 
nämnvärt på detta. Det är svårt att hitta en reaktion på detta överhuvudtaget. 
Jag får uppfattningen att Karl XII tog denna första rapport med tillförsikt. 
Troligen räknade han ändå med att anfallet skulle gå enligt plan. Senare under 
fälttåget återkom kungen till detta som en av orsakerna till att Armfeldt inte 
kunde hålla tidsplanen. 
 
24 augusti 1718, Karl XII till generallöjtnant Armfeldt85 

” Såsom Wi i nåder för godt fin- 
ne att tillåta Eder waran- 
de Campagne uti Norrige till 
wår nådigste approbation att be- 
sätta de beställningar wid den un- 
der Edert Commando stående ar- 
méen, hwilka intet kunna stå ledi- 

                                                 
83 Armfeldt till Karl XII 3/8 1718, Riksarkivet. 
84 Armfeldt till Karl XII 19/8 1718, Riksarkivet. 
85 Karl XII till Armfeldt 24/8 1718, Riksarkivet. 
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ge till dess wårt eget nådigste be- 
ordrande deröfwer insändes. 
Altså låte Wi Eder sådant här- 
med weta, och befalle Eder Gud 
Allsmäktig. 
 Carlous” 

 
Med denna order delegerade Karl XII en uppgift till Armfeldt som vanligen 
endast var förbihållen kungen själv. Delegationen visar inte hur kungen 
resonerade med avseende på operativ ledning utan endast att kungen inte var 
främmande för delegation. 
 
28 augusti 1718, Karl XII till generallöjtnant Armfeldt86 
Detta brev är en administrativ order snarare än en operativ. Kungen godkände 
ett antal befordringar och tillsättningar som Armfeldt hade föreslagit i en 
tidigare skrivelse. Karl XII beskrev också ett antal principer för hur 
stabsadjutanter skulle tillsättas. Min bedömning är att denna skrivelse inte 
påverkade händelse förloppet. Det intressanta med denna är ändå att den visar 
att kungen accepterade Armfeldts förslag. Kungen detaljstyrde således inte allt 
utan torde ha varit öppen för andras förslag. 
 
2 september 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII87 
Denna dag skrev Armfeldt inte mindre än tre brev till kungen. Ett av breven är 
en redogörelse för marschen från Duved över fjällen in i Norge. Detta brev är 
intressant i det avseendet att Armfeldt skrev att Karl XII hade angett att Stene 
skans skulle användas som en underhålls bas. 
”…,blifwandes Stene skandz efter Eders Kounge. Majest. Nådigsta befallning 
besatt till en bestöcknings och underlags af afterförslan..” 
Antingen framgick detta av fälttågsplanen eller så var det beordrat av kungen 
på annat sätt. Armfeldt hade uppenbarligen i vart fall inte helt fria händer i hur 
han skulle lösa sitt uppdrag. Det måste ha funnits någon form av 
detaljplanering, gjord av kungen. Åtminstone till dess att armén hade passerat 
Stenes skans. De övriga breven med detta datum beskriver vilka svenska 
trupper som bemannade Stene skans, lite om den danska prästen Mus som 
agerade spion åt danskarna samt dispyten mellan generalmajorerna Horn och 
Yxkull. 
 

 
                                                 
86 Karl XII till Armfeldt 28/8 1718, Riksarkivet. 
87 Armfeldt till Karl XII 2/9, 1718, Riksarkivet. 
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Figur 3: Prospect af Stene Skantz 3 sep. 1718, original i Krigsarkivet.88 
 
6 september 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII89 
Brevet från 6 september är en berättelse om hur Skånes skans intogs och en 
beskrivning om dess danska bemanning. Armfeldt berättade också om hur han 
bemannade skansen med svenska trupper. Fram till detta datum verkar fälttåget 
ha följt den uppgjorda planen. 
 
15 september 1718, Karl XII till generallöjtnant Armfeldt90 
Karl XII:s order från den 15/9 är den enda bevarade skriftliga ordern från 
kungen under anfallet mot Trondheim med operativ betydelse. Den skrevs efter 
det att kungen hade mottagit Armfeldts brev från 6/9, eftersom det framgår att 
kungen visste att Skånes skans var intagen. Kungen inledde brevet med ett 
antagande att anfallet mot Trondheim hade varit lyckosamt.  
”Förmodligen lärer hela Dronthems Lähn nu wara ifrån fientl. troupper ränsat 
och staden med det lilla slottet bemästrat, är det ej skedt måste ingen tid 
förloras at dermed til fullbordan komma. Anstalt måste giöras til trouppernes 
förblifwande der på orten, hele Wintern öfwer,…” 
Kungen verkade vara säker på att Trondheim var intaget. Han lämnade endast 
ett litet påpekande att Armfeldt måste skynda på om så inte var fallet. Det tycks 
också som fälttågsplanen endast omfattade anfallet mot Trondheim och inte 
vad som skulle ske därefter. Förhållandena i stort hade kanske ändrats, varför 
det var påkallat att sända Armfeldt nya instruktioner. Kanske var det på det 
viset att kungen hade kommit till slutsatsen att det norska fälttåget inte kunde 
avslutas under år 1718. Karl XII gav av den ena eller andra anledningen 
Armfeldt kompletterande alternativt nya order. 
 
Det beskrivs i liten grad i brevet vilka åtgärder som Armfeldt skulle vidta för 
att kvarstanna i trakten av Trondheim annat än att han skulle bli kvar där över 
vintern, vilket kan tolkas som uppdragstaktiskt. Resten av brevet är som en 
kompletterande fälttågsplan. Armfeldt fick kanske inte reda på mer vid 
planläggningen. Sättet som brevet är skrivit på får mig att tänka på en 
kompletterande orderuttagning. Det verkar inte orimligt att kungen skulle ha 
lagt nya riktlinjer för fälttåget annars hade han inte behövt skicka nya 
instruktioner. Denna tolkning talar för ett delegerande synsätt hos Karl XII, i 
det avseendet Armfeldt kompletteringar till uppdraget. Kungen avsåg alltså att 
anpassa sig efter rådande förhållanden. Karl XII angav också många andra 
detaljerade handlingsregler för hur Armfeldt skulle nyttja sina förband. Kungen 
beordrade i brevet bl.a. Armfeldt att nyttja sina kavalleriförband, under ledning 
av generallöjtnant de la Barre, att driva ur tre fientliga regementen ur länet. 
Detta är en tydlig detaljstyrning, dock använde kungen orden ”bör 
utcommenders” och inte skall. Kungen delegerade till Armfeldt att tillsätta och 
förordna så kallade ”Cronobetänter”. Brevet avslutas med en lång anvisning 
om hur ockupationen av ”Dronthems Lähn” ska genomföras. Avslutningsvis 
gavs ett tydligt direktiv till Armfeldt att kvarstanna i närheten av Trondheim 

                                                 
88 Boberg och Maiström (1944): Tretusen man kvar på fjället, s. 65. 
89 Armfeldt till Karl XII 6/9 1718, Riksarkivet. 
90 Karl XII till Armfeldt 15/9 1718, Riksarkivet. 
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underhållproblemen till trots. Det finns ingen antydan i Kungens order till 
Armfeldt att han skulle söka kontakt med huvudarmén. Nordberg anför detta 
som ett av syftena med anfallet mot Trondheim. I stället skulle Armfeldt tvinga 
landet (Dronthems Lähn) till lydnad och hålla det ockuperat. Något annat syfte 
eller målsättning finns inte angivet. 
 
De order och direktiv som kungen gav med detta brev pendlar mellan både ett 
delegerande och ett centralstyrande uttryckssätt. En hel del överlämnades åt 
Armfeldt emedan minst lika mycket styrdes i detalj av kungen. Detaljerna kan 
likväl ses som handlingsregler. Det går därför att tolka in ett uppdrag med 
tilldelade resurser och handlingsregler. Karl XII:s vilja förmedlades mycket 
tydligt: Intag Trondheim och kvarstanna i närheten samt tvinga landet till 
lydnad. Kungen gav också Armfeldt en tydlig anvisning om att en stor 
risktagning kunde accepteras. Han beskrev att trupperna skulle ”berodras att 
angripa fienden utan anseende till antalet, om han är starkare än våra partier 
eller ej”. Här visar Karl XII tydligt hur angeläget det var att anfallet skulle 
lyckas. Syftet eller syftena med åtgärderna saknas helt. Dessa anges inte 
överhuvudtaget. Jag anser det därför som troligt att det tidigare syftet inte hade 
ändrats.  
 
23 september 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII91 
Armfeldts brev från 23/9 är en redogörelse för hur fälttåget utvecklade sig efter 
det att den Jämtländska armén hade intagit Skånes skans. Armfeldt beskrev 
också i brevet motiven för sina handlingar. Det fanns tydligen en hel del som 
Armfeldt ansåg att kungen måste få reda på, kanske med anledning av att den 
uppgjorda planen hade spruckit. Armfeldt hade troligen en fullständig tillit till 
kungen. Han beskrev händelse förloppet utan omsvep och räknade troligen inte 
med några reprimander. Armfeldt skickade även generaladjutanten Marks von 
Würtemberg till Karl XII för att göra en muntlig redogörelse. Detta styrker det 
faktum att fälttågsplanen inte längre höll. Det verkar därför troligt att Armfeldt 
fortsättningsvis agerade mycket mer efter eget godtycke och rättade sig efter de 
aktuella omständigheterna. 
 
29 september 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII92 
”Jag nödgas nu, sedan med tillförseln från Dufwe så owist utser, draga mig 
tillbaka i neigden af Skånes och Stene skansarne, till att efter yttersta krafter 
söka få lifzmedlan uhr landet.” 
Armfeldt bekräftade med detta brev att han har mottagit kungens order med 
datum 15/9. Han angav också motiven till att avbryta offensiven, i huvudsak 
brist på livsmedel. Armfeldts handlande är i detta fall ett tydligt bevis på 
initiativförmåga men framförallt på förmåga till eget beslutsfattande. Beslutet 
gick helt emot kungens uttryckliga order men var nödvändiga p.g.a. 
underhållsproblemen. 
 
30 september 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII93 

                                                 
91 Armfeldt till Karl XII 23/9, 1718, Riksarkivet. 
92 Armfeldt till Karl XII 29/9, 1718, Riksarkivet. 
93 Armfeldt till Karl XII 30/9, 1718, Riksarkivet. 
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I brevet intygade Armfeldt att han mottagit ett antal instruktioner via översten 
Zander samt mottagit kungens brev från den 28/8. Armfeldt beklagar i brevet 
att han har tvingats avbryta offensiven. Han var tydligen medveten om att detta 
skulle innebära fortsatta problem, antingen med att inta Trondheim eller för det 
norska fälttåget i stort. 
”Den högsta weet min grömelse öfwer det jag mitt i en så önskelig förröttning 
most så oförmodel. stanna, och icke kunna Eders kongl. Maystt. nådigste  
befallning prompt fullborda.” 
Detta förhållningssätt tycker jag antyder att Armfeldt kände stort ansvar för sitt 
uppdrag. 
 
2 oktober 1718, Karl XII till generallöjtnant Armfeldt94 
Detta är det sista bevarade brevet från Karl XII till Armfeldt. Det är 
undertecknad av kungen personligen. Jag är lite tveksam beträffande denna 
order. Kungen har själv undertecknat brevet, därom råder ingen tvekan. 
Däremot är det adresserat till generalmajor Armfeldt. Han var generallöjtnant. 
Dessutom var inte Dalregementet underställd Armfeldt och ingående i 
Jämtländska armén. Dalregementet gjorde istället insatser i närheten av 
Fredrikshald. Sven Hedin anger i sin bibliografi att det ska finnas ett brev i 
riksarkivet med datum 2/10 adresserat till generallöjtnant Armfeldt. Jag har 
emellertid enbart återfunnit det här återgivna brevet. Det kan kanske vara 
frågan om en feladressering eller felarkivering under brinnande krig. Innehållet 
i ordern beskriver Dalregementets förflyttningar och saknar operativ betydelse 
för anfallet mot Trondheim. Ordern visar emellertid att Karl XII hanterade 
detaljer för enstaka regementen, bataljoner och personer, vilket måste anses 
vara detaljstyre snarare än delegerande. För den Jämtländska arméns 
vidkommande finns inga liknade instruktioner bevarande. Det är följaktligen 
möjligt att kungen inte detaljplanerade i lika stor utsträckning för Armfeldts 
armé. 
 
5 oktober 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII95 
Brevet är i huvudsak en situationsrapport där underhållproblematiken och 
fiendens raidföretag beskrivs. 
 
16 oktober 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII96 
Detta brev är i likhet med det föregående en situationsrapport. Armfeldt hade 
stora svårigheter med underhållet. Brevet innehåller en beskrivning om vilka 
åtgärder som Armfeldt vidtog efter ett uppror vid Helsinge regemente samt 
redogörelser för mindre stridskontakter. Brevet innehåller också ett tydligt 
exempel på att Armfeldt tog stort ansvar för sitt uppdrag.  
”…, i tankar att få något förråd till en Marsche åth Drontheims sidan,…” 
Armfeldt gav således inte upp tanken på att nå Trondheim 
underhållsproblemen till trots. 
 

                                                 
94 Karl XII till Armfeldt 2/10 1718, Riksarkivet. 
95 Armfeldt till Karl XII 5/10, 1718, Riksarkivet. 
96 Armfeldt till Karl XII 16/10, 1718, Riksarkivet. 
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Detta var troligen det sista brev från Armfeldt som nådde Karl XII innan 
kungen stupade. 
 
18 oktober 1718, Karl XII till generallöjtnant Armfeldt97 
Detta var den första responsen på Armfeldts brev från den 23/9. 
Generaladjutanten Marks von Würtemberg återkom efter sitt besök hos kungen 
i Strömstad.98 Marks medförde en muntlig order från kungen. Karl XII 
förmedlade här sin vilja med uppdraget på ett tydligt sätt. Kungen såg det 
troligen som mycket angeläget att företaget lyckades. Detta framgår tydligt i 
von Würtembergs medförda order, ”…söka sig bemäktiga staden 
Trondehejm…,eljest skulle ingen människa tänka på någon återkomst”. Detta 
är en relativt skarp tillrättavisning av Armfeldt att mer eftertryckligt följa 
kungens order och den uppgjorda planen. Ordern innehöll direktiv att fortsätta 
framryckningen mot Trondheim samt direktiv att inta staden. Kungen gav en 
obestridlig anvisning om att någon reträtt inte var att tänka på förrän 
Trondheim var erövrat. Denna muntliga order är inte speciellt centralstyrande 
utan jag uppfattar den som relativt delegerande, d.v.s. att fortsätta 
framryckningen. Den visar istället att kungens förtroende för Armfeldt började 
svikta. En tydlig beskrivning av syftet med anfallet saknades trots detta 
fortfarande.  
 
8 november 1718, Karl XII till generallöjtnant Armfeldt 
Karl XII missnöje med förseningarna i Tröndelag tycks ha ökat med tiden. 
Enligt den uppgjorda fälttågsplanen var Armfeldt ca två månader försenad, 
vilket troligen föranledde kungens reaktion. Han sände tillbaka två 
generaladjutanter, Didron och Dohna, till Armfeldt med följande order och 
direktiv: 
”.. det skulle Generalen söka tränga igenom alla mötande swårigheter, hwilka 
syntes hafwa kunnat wara mindre, om man i råttan tid sedt sig wisligare före. 
Och brukat mera drift, än härtil skedt war.”99 
Karl XII ordergivning till Armfeldt var delegerande i det skick som Nordberg 
återger. I ett brev generalmajor Horn daterat den 13/11 1718 angavs ordern 
såsom en ”befallning från hans Kongl. Mayst. at staden Drontheim attaquera”, 
vilket styrker det delegerande inslaget.100 Det är möjligt att 
generaladjutanternas ursprungliga order innehöll fler detaljer än detta. Kungen 
uttryckssätt är dock en tydlig tillrättavisning. En uppdragstaktisk tolkning av 
detta är att kungen ansåg att Armfeldt inte hade lyckats uppbåda tillräcklig 
initiativkraft och därmed misslyckats med sitt uppdrag. En centralstyrande 
tolkning skulle istället vara att Armfeldt inte klarade av att följa en uppgjord 
plan. Den första tolkningen ser jag som den mest rimliga. Uttryckssättet ”sedt 
sig wisligare före” antyder ett aktivt agerande snarare än att följa en uppgjord 
plan. Nordberg beskriver det som den ”eljest owanliga Reprochen”. Av allt att 
döma brukade kungen inte göra så skarpa förebråelser och anmärkningar. Detta 
kan tolkas som om kungens förtroende och tillit för Armfeldt sviktade eller att 

                                                 
97 Hanson (2003): Armfeldts karoliner, s. 100. 
98 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 78 och s. 101. 
99 Nordberg (1740): Carl XII:s historia, d 2, s 672. 
100 Generalmajor Horn till riksrådet Horn 13/11 1718, avskrift Jämtlandslänsmuseum. 
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kungen såg det som ytterst angeläget att Trondheim föll. Karl XII fråntog 
under samma tidsperiod befälet från generalmajor Yxkull och avsatte 
generalkvartermästare Glansberg.101 Ett resultat av upproret vid Helsinge 
regemente var att ett antal officerare blev avsatta, bl.a. major Palmstruck. Han 
nyttjades märkligt nog av Armfeldt fortsättningsvis som generaladjutant. Dessa 
personalförändringar och tydliga centralstyrning skedde utan samråd med 
Armfeldt. Armfeldt hade tidigare rapporterat om en dispyt mellan Horn och 
Yxkull. Armfeldt var emot dessa avsättningar.102 Kanske ville kungen statuera 
exempel på grundval av den information han hade fått av Armfeldt. Kungen 
gjorde inga andra ändringar i arméns ledning. Jag tycker ändå att detta måste 
tolkas som misstroende för Armfeldt, trots att han fortfarande fick ha kvar sitt 
befäl. Kungen kan inte ha varit helt nöjd med det sätt som Armfeldt skötte 
disciplinfrågorna i armén. Kungen måste ändå alltjämnt ha haft god tillit till 
Armfedlts sätt att utföra sitt uppdrag. Det finns inget som tyder på att kungen 
avsåg att ersätta Armfeldt. 
 
20 november 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII103 
Innehållet i brevet är en kortare situationsrapport. Armfeldt verkar ha tagit 
kungens tillrättavisning med ro. Han bekräftade att han mottagit kungens order 
av de båda generaladjutanterna Didron och Dohna. 
”…, med hwilka hwad migs i häder befalles, på möieligaste sätt underdånigst 
efter lefwad skall.” 
Armfeldt avsåg alltså fortsättningsvis att anpassa sitt handlande efter de lokala 
förutsättningarna. Han la stor vikt vid att utföra kungens order, men inte utan 
att också se realistiskt på uppgiften. 
 
Detta brev kom aldrig fram till kungen. En snabb kurir borde ha kunnat 
leverera brevet på tio dagar, vilket skulle ha inneburit att Karl XII skulle kunna 
ha fått det på sin dödsdag. Kuriren hette kapten Petter Långström, legendarisk i 
hela armén för sina strider bakom fiendens linjer i Finland.  Långström blev 
dödligt sårad i ett bakhåll den 21 november i Stjördalen.104 Innan han avled 
hann han kasta kurirväskan i älven. Dessvärre fiskade dock fienden upp väskan 
med breven och dessa överlämnades till general Budde befälhavaren i 
Trondheim. Idag återfinns det i det danska riksarkivet. 
 
8 december 1718, Generallöjtnant Armfeldt till Karl XII105 
Armfeldts brev från den 8/12 1718 är det sista han skickade till Karl XII. Vid 
denna tidpunkt var kungen redan död och Sverige hade en ny regent, vilket 
Armfeldt var ovetande om. Brevet är utformad som en situationsrapport. 
Armfeldt försvarar i detta brev mer ingående sina handlingar än i tidigare brev. 
Hans ansvarstagande för uppdraget framgår tydligt. 
”Min underdånigsta tanka har aldrig annan warit än at förblifwa här i landet på 
hwad sätt det helst skulle kunna besörias,…” 
 
                                                 
101 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 84f. 
102 Armfeldt till Karl XII 8/12 1718, Riksarkivet. 
103 Armfeldt till Karl XII 20/11 1718, avskrift Jämtlandslänsmuseum. 
104 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 118. 
105 Armfeldt till Karl XII 8/12 1718, Riksarkivet. 
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Armfeldts tankesätt var också tydligt uppdragstaktiskt. Det framgår av följande 
citat. 
”De mig i nåder anbefalda methoder har iag eftersträfwat all underdånigst 
föllia, men hwad landetz och tillståndetz beskaffenhet mig twingat därifrån 
förhoppas iag eders Kongl. Maytz. af nåder mig icke tillräcknas täckas hälst iag 
inför Eders Kongl. Maytz. underdånigst betyga kan, at med wett och willia icke 
något af mig försummat blifwit som nonsin warit möieligt at förätta,…” 
Det är uppenbart att Armfeldt verkställde ett självständigt beslutsfattande inom 
ramen för Karl XII uttalade vilja. Armfeldt anpassade sig ideligen till de lokala 
förutsättningarna. Frågan är om han skulle ha fått gehör för detta hos Karl XII. 
Detta kan vi bara spekulera i. Kungen hade då detta brev skrevs redan stupat. 
 

6.4 Händelseförloppet i uppdragstaktisk mening 
Fälttågets händelseförlopp kom att utvecklas på ett annat sätt än vad den 
uppgjorda planen angav. Det finns några tydliga ledningshändelser som kom 
att påverka händelseutvecklingen. 
 
26 augusti 1718106 
Denna dag passerade den Jämtländska armén in i Tröndelagen. 1718 års fälttåg 
mot Norge hade således påbörjats. Gränspassagen innebar inte en 
krigsförklaring. Sverige var redan formellt sett i krig med Danmark. Det hade 
dock inte förkommit stridshandlingar på land på ett tag förutom mindre 
skärmytslingar. Till sjöss pågick kriget oavbrutet. Armfeldt fick kungens order 
att påbörja anfallet redan den 3 augusti. Armfeldt dröjde med avmarschen på 
grund av underhållsproblem. Karl XII tycks inte ha haft något att erinra mot 
detta. Armfeldt borde således ha haft någon form av frihetsgrad delegerad till 
sig. 
 
11 september 1718107 
Arméns underhållssituation hade blivit kritisk. Vid uppbrottet från Duved hade 
armén en underhållssäkerhet på femveckor. Det återstod nu proviant för 2 
veckor. Armfeldt bedömde att framryckningen mot Trondheim skulle ta mer än 
detta, varför han fattade ett beslut att avbryta offensiven. Detta beslut kan 
troligen tolkas som ödesdigert för hela fälttåget. De fientliga trupperna var i 
oordnad reträtt. Det fanns här stora möjligheter till framgång. Uppdragstaktik 
innebär underförstått att fel kan begås och att en överordnad chef bör ha 
förståelse för detta. Karl XII:s reaktion på detta uppehåll i offensiven var 
häftig, vilket inte minst Nordberg beskriver. Jag tycker att en uppdragstaktisk 
chef borde i detta läge ha lämnat stöd åt sin underställde snarare än att vara 
förebrående. 
 
15 september 1718 och därefter 
Kungens order från den 15/9 var den första ordern med operativ innebörd 
under fälttåget. Denna är skriven av Karl XII med utgångspunkten att Armfeldt 
följde den uppgjorda planen. De följande orderna från Karl XII var muntliga 
                                                 
106 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 62. 
107 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 73. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
ChP 03-05 C – UPPSATS Beteckning: FHS 19 100:2016 
Örlogskapten Johan Ljungné 2005-05-08 Sidan 41 av 53 

 
eller är inte bevarade. I dessa uppfattar jag en tendens hos kungen att bli mer 
och mer kontrollerande och övervakande desto längre fälttåget fortskred. 
Graden av centralstyrning tycks också öka. Det går även att se det som om 
förekomsten av handlingsregler ökande, kanske i samordningssyfte. Kungen 
sände flera påpekanden om fälttågets utveckling och Armfeldts prestationer 
desto längre operationen pågick. 
 

 
Figur 4: Charta öfwer Drontheim, ritad i högkvarteret i Teslia vid Trondheim 
den 11 november 1718 av Gabriel Cronstedt108 
 

                                                 
108 Hedin (2000): Armfeldts fälttåg mot Trondeheim 1718-1719 Fälttåget dag för dag, s. 28. 
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13-17 november 1718109 
Vid mitten av november månad befann sig den Jämtländska armén i närheten 
av Trondheim. Armfeldt stod inför valet mellan stormning av staden eller 
belägring av den samma. Generaladjutanten Dohna fanns hos Armfeldt. 
Generaladjutanterna fick befogenheter av kungen att vid behov kunna beordra 
Armfeldt på plats. Detta var ett sätt för Karl XII att leda på ort och ställe utan 
att personligen vara på plats. Dohna angav efter fälttåget att han skulle ha varit 
försedd ”med besynnerlig myndighet till Kongl. Befallningars werkställighet”. 
Kungen önskade att Trondheim skulle stormas. Möjligen var det på det viset att 
Dohna skulle ha kunnat framtvinga detta. Emellertid genomfördes ingen 
stormning. Armfeldt verkställde istället ett eget beslut som innebar en 
övergång över Nidälven i syfte att proviantera. Dohnas bemyndigande var 
således inte förbehållslöst. Även om Dohans befogenheter var ett utslag av 
centralstyrning fanns ändå en möjlighet att anpassa sig efter rådande situation. 
Kungens metod att placera en generaladjutant hos Armfeldt med möjlighet att 
påverka situationen är inte särskilt uppdragstaktiskt agerat. Det tyder mer på 
detaljerad styrning och misstroende. Armfeldt däremot tycker jag hela tiden 
hade uppgiften för ögonen och gjorde ansträngningar för att lösa uppdraget. 
Didron och Dohna medförde också en sk. ”spisordning”, d.v.s. en 
förplägnadsinstruktion, för den Jämtländska armén utfärdad av Karl XII.110 
Detta uppfattade tydligen kungen var ett bra sätt att försöka höja moralen i 
armén. Bekymret var troligen att över huvudtaget hålla alla vid liv inom armén. 
Kungen kanske inte riktigt insåg vidden av misären som trupperna fick utstå. 
Han tvekade inte desto mindre att utfärda detaljerade bestämmelser för hur 
förplägnaden skulle bedrivas utan att först bekräfta detta hos Armfeldt. 
 
 

7 Ledningsfilosofins avtryck i fälttåget 
 
Kungens ordergivning och agerande under fälttåget visar inte på ett entydigt 
förhållningssätt. Det finns både inslag av delegering och centralstyrning. 
Frågan tenderar istället mer att bli till vilken grad Karl XII delegerande 
uppgifter och hur stort inslaget av uppdragstaktik var. I följande avsnitt 
kommer jag att göra en ansats att värdera inslaget och förekomsten av båda. 
 

7.1 Spår av uppdragstaktik i Karl XII:s ledning 
Uppdragstaktik är en relativt komplex företeelse, som förutsätter att flera 
faktorer samverkar. De angivna indikatorerna på uppdragstaktik visar om 
grunden för uppdragstaktik finns och möjligen i vilken utsträckning. En 
svårighet är att bedöma varför det ser ut på ett visst sätt. Beror det på 
aktörernas inställning eller på andra omständigheter. Följande sammanställning 
påvisar i korthet förekomsten av indikatorerna. 
 

                                                 
109 Petri (1919): Armfeldts karoliner, s. 113f 
110 Hornborg (1953): Karolinen Armfelt, s. 255. 
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Indikator Förekomst samt kommentarer 

• Chefer ställer en 
uppgift, tilldelar 
resurser och 
handlingsregler 

Uppdraget var att attackera och ta Trondheim med den 
Jämtländska armén på sex veckor. Uppdraget var enligt 
mitt förmenade tydligt. Ytterligare detaljer framgick 
troligen av original ordern.  

• Chefen bör 
lämna så mycket 
som möjligt av 
genomförandet 
åt underlydande 

Armfeldt börjande med rekognosering redan 1717. 
Denna låg till grund för planeringen vilken han deltog i. 
Karl XII lämnade över flera uppgifter till Armfeldt, som 
han annars själv brukade besörja. Karl intervenerade 
under fälttåget vid ett flertal tillfällen. Hans  
huvudsakliga påpekanden var emellertid att operationen 
gick för långsamt. Generaladjutanternas funktion tyder 
dock på att kungen kände ett kontrollbehov. Kungen 
släppte inte helt på genomförandet till sin underordnade. 
I övrigt uppfattar jag att genomförandet låg i Armfeldts 
händer, väl inom ramen för uppdragstaktik.  

• Chefens vilja 
och uppdragets 
syfte förmedlas 

Den ursprungliga fälttågsplanen finns inte bevarad. Det 
finns endast muntliga fragment kvar. Av det som 
återstår framgår en tydlig vilja formulerad av Karl XII. 
Syftet är inte lika uppenbart. Det verkar vara sannolikt 
att kungen ändå förmedlade detta till Armfeldt, då han 
agerade målmedvetet under hela fälttåget. 

• Initiativkraft Armfeldts initiativförmåga ifrågasätts vid flera tillfällen 
av Karl XII. Det kan ha varit på det sättet att Armfeldt 
inte var rätt man för uppgiften på grund av att han hade 
skolats under de långa försvarsstriderna i Finland. 
Kungens krigföringsprinciper byggde mycket på 
förmåga till att ta möjligheter och att utnyttja dem till 
egen fördel. Armfeldts initiativ förmåga präglades av 
mer försiktighet. Kungens inställning i detta avseende 
var inte olik uppdragstaktiken av idag, d.v.s. att dra 
fördel av uppkomna situationer.. 

• Självständigt 
beslutsfattande 

Armfeldt tog själv flera betydelsefulla och avgörande 
beslut själv. Han stod för sina beslut på ett påtagligt sätt. 
Karl XII tycks i många fall ha ogillat Armfeldts beslut. 
Kungen poängterade till och med att Armfeldt skulle 
hålla sig till givna order. Karl XII hade ändå en viss 
acceptans för fel eller felaktigheter när Armfeldt höll sig 
inom det givna uppdraget. Trots detta reagerade kungen 
häftigt när fälttåget blev försenat. Armfeldts agerande 
tyder på att han hela tiden höll sig till ett utpräglad 
självständigt agerande. Kungens inblandning tycks inte 
ha påverkat nämnvärt. Det kan hända att Armfeldt i 
detta fall agerade lite väl självständigt. 
Uppdragstaktiken förutsätter en god dialog. Karl XII 
fick på grund av detta kanske svårt att få sin vilja och 
intentioner utförda på slagfältet. I uppdragstaktisk 
mening var kungen tvungen att godta att Armfeldt 
kunde fatta felaktiga beslut. 
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• Individuellt 

ansvarstagande 
Denna faktor förutsätter att den underordnade chefen 
har god förståelse för sitt uppdrag. Armfeldt agerade 
under fälttåget med en vad jag uppfattar tydlig målbild. 
Alla ansträngningar syftade till att kvarstanna i 
Tröndelag samt att inta Trondheim. 

• Ömsesidigt 
förtroende 

Kungens förtroende för Armfeldt bör sannolikt ha varit 
gott eftersom Armfeldt tilldelades detta uppdrag. Det 
finns tydliga tecken på att kungens förtroende för 
Armfeldt sviktade ju längre fälttåget pågick. Trots 
relativt stora motgångar skiftade kungen inte 
befälhavare, vilket måste innebära att kungen trots allt 
hade tillräckligt förtroende för Armfeldt. Armfeldts 
förtroende för kungen uppfattar jag som stark. Armfeldt 
tvingades att vid flera tillfällen att frångå planen. Han 
rapporterade detta utan omsvep till kungen. Jag tror inte 
att han hade gjort det om han förväntade sig någon form 
av reprimand. 

• Hög 
utbildningsnivå 

Båda inblandade aktörer hade en mycket hög 
utbildningsnivå och en mångårig erfarenhet att falla 
tillbaka på. 

• God disciplin Armfeldt följde i största utsträckning fälttågsplanen. 
Han rapporterade hela tiden vad han gjorde och varför. 
Vid en del tillfällen tvingades han att göra avsteg. 
Kungen förutsatte en god disciplin, vilket nästan 
resulterade i krav på blind lydnad. Inom armén försökte 
båda två att upprätthålla en god disciplin 

 
Under fälttåget fanns varierande inslag av samtliga indikatorer, vilket kanske är 
naturligt. Ren uppdragstaktik är något av en idealbild, ett tillstånd som kanske 
inte finns i verkligheten. Händelseförloppet och samspelet mellan de båda 
aktörerna vittnar ändå om ett tydligt inslag av både delegering och 
uppdragstaktik. 
 

7.2 Karl XII order till amiralen Wachtmeister 
Syftet, målsättningarna och övriga uttryckssätt i Karl XII:s ursprungliga order 
till Armfeldt står inte att finna i källmaterialet. I det perspektivet är det 
betydelsefullt att testa uppsatsens resultat mot liknande förhållanden. Jag har i 
detta syfte valt amiralen Wachtmeister, som också var en underordnad chef till 
Karl XII och hade en tydlig självständig uppgift. 
 
Karl XII beordrade under operationerna mot Danmark/Norge 1718, med en 
egenhändig order, den 7 maj 1718 amiralen Karl Hans Wachtmeister att skydda 
den svenska sjöfarten och samtidigt störa fiendens sjöfart.111 Wachtmeister fick 
själv avgöra när flottan skulle löpa ut i och med att kungen delegerade följande 
”…så lemne Vij till edert godtfinnande dheraf till uthlöpande att beordra, 
hvilke och så många som I nödigt finne- och tillfället något at kunna uthrätta 
                                                 
111 Carlsson (1893): Konung Karl XII:s egenhändiga bref, s. 428. 
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erfodrar.” Syftet med sjökrigsföretaget beskrivs också tydligt. Danskarna skulle 
hela tiden sväva i ovisshet. Det intressanta med denna bevarade order är att den 
är skriven under samma år och under samma del av det stora nordiska kriget. 
Kungen beordrade här en befälhavare, som i likhet med Armfeldt, inte kunde 
vara i ständig kontakt med kungen och som hade en självständig uppgift. I det 
här fallet uttryckte sig kungen mycket delegerande med ett tydligt mål och 
syfte. Det visar att Karl XII inte på något sätt var främmande för att delegera 
uppgifter och samtidigt ge en underställd chef ett uppdrag. Kungens synsätt i 
det här fallet vittnar om ett mycket tydligt inslag av uppdragstaktik. Det är 
således rimligt att anta att kungens egenhändiga order till Armfeldt skulle 
kunna ha utformats på ett liknande sätt. Detta förhållningssätt hos kungen är 
mycket intressant framförallt mot den bakgrunden att fälttågsplanen för anfallet 
mot Trondheim inte finns bevarad. Karl XII borde ha haft en enhetlig 
ledningsfilosofi. Vi borde kunna förvänta oss att kungen i grunden nyttjade 
samma ledningsfilosofi även till Armfeldt, vilket också mycket tyder på. 
 

7.3 Karl XII förhållningssätt 
Karl XII agerande under fälttåget innehåller både centralstyrning och 
delegering. Kungen reglerade emellanåt många detaljer, som jag är tveksam till 
om en överbefälhavare borde sysselsätta sig med i uppdragstaktisk mening. 
Karl XII:s agerande uppvisar stundtals ett uttalat kontrollbehov. Skälen till 
detta verkar ha varit en hög sekretess samt samordningskrav. Det finns 
emellertid tydliga drag av delegering till Armfeldt som visar att kungen 
lämnade ifrån sig ansvar. Orsaken till detta kan ha varit beroende av yttre 
omständigheter alternativt beroende av ett aktivt ställningstagande. Kungen 
kanske inte ville lämna dessa uppgifter ifrån sig utan var istället tvungen att 
göra det. Det kan även ha varit det på det viset att kungen insåg att Armfeldt 
hade bäst förutsättningar att genomföra de uppgifter som han fick delegerade. 
Denna förklaring förfaller efter genomgång av källmaterialet som en fullt 
rimlig förklaring, kanske rent av den mest sannolika. Samordningsbehovet är 
den troligaste förklaringen till kungens inblandning i fälttåget mot Trondheim 
vilken också definitionsmässigt ryms inom uppdragstaktik. En militärchef 
behöver rimligtvis ha och kunna behärska både förmåga till delegering såväl 
som centralstyrning och utnyttja dem när situationerna så kräver. En balans är 
nödvändig för att krigföringen ska fungera. Gustaf Petri beskriver att det 
normala för krigföringen under 1600- och 1700-talet var att befälhavare fick 
direktiv av kungen så att de kunde agera självständigt inom ramen för dessa. 
Under den aktuella tidsepoken hade vanligen befälhavarna för sidoordnade 
arméer ”fått order så att deras självverksamhet bands så litet som möjligt.”112 
Ledningsprinciperna borde i sådana fall ha inneburit en delegering av ansvar 
samt styrning enligt uppdragsliknade former. Slutsatsen av detta är att 
ledningen rimligtvis borde ha skett genom uppdrag. Petri antyder att 
förfaringssättet var ett utslag av kommunikationssvårigheter över större 
avstånd. Detta förhållande återfinns påtagligt under det norska fälttåget. 
Armfeldt fick i huvudsak fria händer i hur att lösa uppdraget. Petri beskriver 
också att kommunikationsproblemen medförde svårigheter att samordna 
                                                 
112 Petri (1937): Karakterisiska drag i Karl XII:s fältherrekonst, s. 142. 
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operationer mellan arméer, vilket ytterligare skulle motivera behovet av ett 
delegerande synsätt. Karl XII utnyttjade bevisligen en ledningsfilosofi under 
anfallet mot Trondheim liknande uppdragstaktik, även om källmaterialet inte 
helt räcker till att fullständigt avgöra frågan tyder det mesta på det.  
 

7.4 Armfeldts förhållningssätt 
Armfeldts agerande genom hela fälttåget präglas av eget beslutsfattande och 
egna initiativ. Han återkom hela tiden i sina brev till att han skulle följa 
kungens order men med vissa förbehåll. Detta innebar att han anpassade sig till 
lokala förutsättningar. Jag tycker att detta i sig är ett bevis på att kungen var 
delegerande. Det verkar inte troligt att Armfeldt skulle ha vågat agera på detta 
sätt om han inte visste att kungen skulle sanktionera det. Skulle förhållandet ha 
varit det omvända hade det inneburit en allt för stor personlig chanstagning för 
Armfeldt. Centralstyrning kan uppfattas som en del av uppdragstaktik under 
förutsättning att syftet är att samordna insatser mellan olika förband andra 
syftet är mera tveksamma, t.ex. att följa en uppgjord plan. Armfeldt agerade i 
mångt och mycket i enlighet med uppdragstaktik på det sätt som vi idag 
uppfattar den. 
 

7.5 Karl XII ledning i ett vidare perspektiv 
Jag anser det styrkt att Karl XII agerade delegerande under anfallet mot 
Trondheim även om han också reglerade en del detaljförhållanden. Det finns 
också tydliga drag av uppdragstaktik i hela upplägget och genomförandet av 
fälttåget. Det finns ett påtagligt inslag av uppdragstaktikiskt tänkande i både 
Karl XII:s och i Armfeldts förhållningssätt. Dessvärre har det inte gått att 
fastställa om den använda ledningsfilosofin var ett medvetet förhållningssätt av 
Karl XII eller om det var föranlett av de yttre omständigheterna, t.ex. avståndet 
mellan arméerna. Frågan är om Karl XII hade agerat annorlunda om avståndet 
hade varit kortare. En möjlighet att utröna detta eventuella samband skulle vara 
att genomföra motsvarande studie på övriga befälhavare under samma fälttåg. 
Jag tänker då närmast på ledningsförhållandet mellan Karl XII mellan 
generallöjtnant Henrik Otto von Albedyl och general Carl Gustaf Dücker under 
norska fälttåget 1718. Dessa förde tillsammans med kungen befäl över 
arméerna i södra Norge. Det skulle även vara intressant att titta på samma 
tidsperiod ur ett manövertaktiskt perspektiv för att hitta förekommande 
samband med uppdragstaktik. 
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Karl XII:s order till Armfeldt med datum 15/9 1718.113 
 

Datum Strömstad 15 September Anno 1718 
 
 Handbref til Gen. Lieut. 
 Armfelt angående anstal- 
 terne i Norrige 
Wälborne Herr General Lieutenant. 
Det är mig kiärt at förnimma in- 
berättade fortgång Stene Skantz förbij 
åt Dronthem. Förmodeligen lärer he- 
la Dronthems Lähn nu wara ifrån 
fienteliga troupper ränsat och staden 
med det lilla slottet bemästrat, är 
det ej skedt måste ingen tid förloras 
at dermed till fullbordan komma. 
Anstalt måste göras til troupper- 
nes förblifwande der på orten, hela 
Wintern öfwer, och at hwart rege- 
mente må kunna hafwa förråd 
til dess förnödenhet när obrukbare 
wägar komma som hindra tilför- 
seln och Troupperne måste röra sig. 
Infanteriet kan fuller merendehls 
wid Dronthem hållas tilsammans 
men Cavalleriet bör utcommenderas 
under anförande af Gen.Lieut De La 
Barre at fullkomligare förjaga de 
tre fiendtel. Regementen som der 
i landet äro, och at sättia landet 
under lydno och skräck börandes wå- 
ra Partier beordras at ingripa fien- 
den utan ansende till antalet om 
han är starkare än wåre partier 
eller ej. På Prästerne måste akt- 
gifwas at de hålla sig lydige och ej 
gifwa någon misstanke om sig om 
Correspondence med fienden i widrigt 
fall och på minsta gifwen misstan 
ke komma de att skickas till Swerige 
som krigsfångar, och ansees såsom 
fientelige betienter i hwilkas stäl- 
len då andra Präster förordnas, 
men blifwa de Eder lydige, så kun- 
na de blifwa qwar utan at på nå- 
got sätt beswäras. Alla fogdar samt 
andra Crono betiänte som hafwa el- 
ler haft någon Landstienst måste 
efterslås och som krigsfångar bort- 
föras såwida de sig sielfwa eij an- 
gifwa och deras lydno anbiuda- 
och begiäre som inbyggare at sitta 
stilla och sig och sina hemwisten lå- 
ta upteckna och ställa Borgen för 
sig. Öfwer alt kunna andra Crono- 
betiänter af Eder tilsättjas och för 
ordnas, ej heller, måste tillåtas nå- 

                                                 
113 Karl XII till Armfeldt 15/9 1718, Riksarkivet. 
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gon af Soldatesquen antingen Dragon 
eller Soldat sig ibland allmogen att 
uppehålla, utan icke den samma 
sig ordentl. angifwer  at hafwa 
öfwergifwit sitt Compagnie och söker 
at få som bonde wara hemma i 
landet och gifwer ifrån sig sin 
mundering och gewähr samt stäl- 
ler borgen at sig eij åter wilja be- 
gifwa til fienden och dess förra 
tienst, samt sig wid påfordran in- 
ställa och uti sådant fall lemnas 
honom fuller frihet at få förblifwa 
wid dess hus och hem men måste 
hans namn och hemwist uptecknas. 
Med nya och Extraordinarie pålagor 
måste almogen eij betungas, utan 
böra allenast tilhållas at betala de 
Ordinarie utlagor, som de til deras 
förra öfwerhet warit skyldige at be- 
tahla, men för Contributioner och Extra- 
ordinarie utgifter som de gifwit til 
deras förra öfwerhet befrias de 
med förbud att hädanefter intet 
det ringaste gifwa til deras förra 
öfwerhet med wite at betala dub- 
belt om de något til deras förra 
öfwerhet utbetahla. Öfrigt måste 
de tilhållas at flitigt giöra tilförsel 
til Regementena, börandes Rege- 
mentz Commissarierne dem straxt 
med Silferpenningar efter de- 
ras i Norrige hafwande valeur för- 
nöja, til hwilken ända anstalt är 
giort at trettiotusend Dr smt Eder uti 
Silfwerpenningar skall tilsändas, 
hwilka måste på Regementz Commis- 
sariaterne utdelas och til intet annat 
anwändas än ProwiantzPersedlars 
betalande åt Norrska almogen. Kun 
nandes Commissariaterne emot myn- 
teteckn sälja Profwianten til öfwer 
och underofficerarne samt gemene. 
Expressen har fått något penningar 
med sig för den ryttaren som er- 
öfrat det danska Standaret. Jag förbl. 
Eder. p.p. 
 Carolus 
 
PS. Ehwad swårighet som torde 
blifwa wid obrukbare wägar at 
bekomma inderhåld eller ock an- 
nan orsak så måste Troupperne än- 
dock ingalunda begifwa sig ifrån Dront- 
hem närmare åt Swenska gräntzen, 
utan bör wintern öfwer sig der 
uppehåla och behåla Posten i Landet 
och twinga det til Lydno. 
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Karl XII order till amiral Wachtmeister 7/5 1718.114 
 

Till amiral Wachtmeister med upp- 
drag att föra befäl över de ut- 
gående örlogsskeppen. Ström- 
stad den 7 Maj 1718. 
 
Carl etc. Vij hafve bekommit Eder underdånige skrif- 
velse af dhen 29 sistl. Aprillis och dherutaf sett, huru- 
ledes I tillträdt befählet öfver dhe skiepp, som blifvit klar- 
giorde och berordrade äro at gå till siöss. 
 Och som Vij dertill velve hafa gifvit Vårt nådige bij- 
fall, varandes med denne Escarderns uthsändande enligit 
Vårt afseende, att siöfahrten på dhe Svenske hamnarne 
befordras, att handeln på dhe i Östersiön förbundne ham- 
narne hämmas ock at fienden, vjid tillfälle ock när lägen- 
heet gifves, skada och afbräck giöres, så hafve I at låta 
Eder angeläget vara sådant, så vida tillfället dhet tillåter, 
at efterkomma. Och emedan till detta ändamåhls erhål- 
lande eij nödigt är, at alla skieppen alt stadigt tillijka äre- 
uthe, så lemne Vij till Edert godtfinnande dheraf till uth- 
löpande att beordra, hvilke och så många som I nödigt 
finne och tillfället något at kunna uthrätta erfodrar, bö- 
randes sådant lijkvist på det sättet skiee, at fienden städze 
hålles i dhenna tankan, dhet man medh alla skieppen är 
färdigh och hafver i sinnet at uthlöpa och att han sig in- 
gen dag för dhem kan säker giöra. 
 Och som I jämvähl uti underdånighet anhålle at få 
något mannskap till arbete på dockan; och emedan 
Vij till besparande af Siö-Provisionen nödigt finne, at alla 
skieppen eij alt stadigt behöfva hålla siön, så kunde af skiep- 
besättningen vist manskap tagas till arbetes fortsättiande på 
dåckan, kunnandes samma mannskapet altidh, om så behöf- 
ves, straxt åter om bord igien sättias, om alla skieppen be- 
höfva ut gå. Men skulle så många af skieppen tillijka 
behöfva at uthkommenderas, at man eij kunde giöra sig 
räkning på så mycket manskap af besättningen till be- 
m:te arbetes fortsättiande, att dockan i åhr kunde blifva 
färdig, hafve I at gifva Oss sådant i underdånigheet till- 
kiänna, då Vij på annat mannskap i nåder vele vara be- 
tänkte. 
 Hvardmed Vij etc. 
 

 [Inrikes koncept i Riksarkivet, kontrasigneradt af S. ÅKERHIELM.] 
 
 

                                                 
114 Carlsson (1893): Konung Karl XII:s egenhändiga bref, s. 428. 
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Armfeldts rapport till Karl XII 20/11 1718115 
 

Stormäktigste Allernådigste Konung 
 
Sedan mitt underdånigaste af d. 29 netl. 
har man med all flit arbetat at kom- 
ma fort här i landet och hemma fienden 
hwilken sig allestädes undan drager och mäst 
inn i Drontheim håller så att man ike 
meer än ett Commando af 100 och några 
man af de ankomne Dragouner från 
Christiania sidan kunnat öfwerkom- 
ma, som lätteligen blefwit öfwer än- 
da kastade och förfolgdes under Musqu- 
teriet på wärcken i staden, at hwilke jam- 
te 2de döde, 8 fånger blefne tagne, och 
sedan här och där een hoop flere. 
Den 8 hujus ungefär 1/4 mil från 
Dronthem anlände till os General 
Adjutanten Dohna och Dideron, med 
hwilka hwad migs i häder befalles, 
på möieligste sätt underdånigst efter 
lefwad skall. I desse dagarne 
har man slagit een brygga öfwer 
Elfwen som warit emellan os och sta- 
den och kallas Byy - eller Stadz- 
elfwen eller Nidaros Elfwen, hwilke- 
ket de femb här i lähnet stående 
Dragoune Compagnier under Öfwer- 
sten Motzfeldt welat förhindra, 
men sedan de genom wåre stycken 
fått några döda och flera blesserade 
och bryggan blef färdig, drogs sigs 
hastig af söder åth, efter hwilka en 
dehl Cavallerie och bereidne giorde gre- 
naderare äre sända dem uhr detta lä- 
net öfwer fiällen at förjaga. Wi 
stå nu ike långt öfwer een mil från 
staden på wägen åth Röros och Sun- 
nanfiäls, skolades hwad som hinner 
widare företages efter handen under- 
danigst berättas, med förbliwande 
till min dödstund 
 
Eders Kongl. Maistt. 
Fältlägret          Allerunderdånigste 
Melhuus sohn   tropligste tienare och 
wid Dronthem   undersotte 
d.20 Novemb.1718 
          Carl Armfeldt 

                                                 
115 Armfeldt till Karl XII 20/11 1718, avskrift Jämtlandslänsmuseum. 


