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Den 19 augusti 1809 står det sista slaget 
på svensk mark i Sävar, 2 mil utanför 
Umeå i Västerbotten. Efter att ryska styr-
kor ockuperat de norra delarna av landet 
sedan vintern beslutade militärledningen 
att i ett sista försök att tvinga ut ryssarna 
ur landet och därmed skaffa sig bättre 
förutsättningar inför fredsförhandlingarna 
skicka en expeditionskår till Västerbotten.

Kustarméns expedition
I slutet av juli och början av augusti var 
försörjningsläget svårt för de ryska styr-
korna i Västerbotten och man planerade 
en framryckning mot Härnösand där 
den norra svenska armén står placerade, 
under ledning av general Fabian Wrede. 
Det är i detta läge som man i Stockholm 
börjar planera expeditionskåren. Syftet 
med denna var inte att rädda Sverige och 
Finland från ryssarna utan att förbättra 
förhandlingsläget i de pågående freds-
förhandlingarna. Expeditionskåren läm-
nade Gräddö i Stockholm med ca 6800 
man och seglade mot Härnösand. Där 
formulerades en krigsplan. Flottan skulle 
landsätta bakom den ryska armén, ledd
av Kamenskij, och på så vis skulle man 
klämma in ryssarna mellan de båda

svenska arméerna. Överbefälhavare för 
hela expeditionen var överamiral Puke 
och befälhavare för expeditionskåren var 
general Gustav Wachtmeister.

Svenska trupperna i Sävar
Flottan landsteg i Ratan den 17 augusti 
där man snabbt landsteg och började 
marschen mot Umeå. På vägen stannade 
dock Wachtmeister i Sävar för att där 
invänta vidare order från Puke. Medan 
man väntar placerar man ut regementena i 
byn och slår läger.

Sista Slaget börjar
Den ryska armén som var på väg på Öre 
älv och den norra svenska armén vänder 
om när de får höra talas om landstignin-
gen i Ratan. De marscherar fram till 
Sävar utan att vila eller äta, allt för att 
undvika att hamna i den fälla som satts ut. 
06.30 den 19 augusti möter de den sven-
ska förtruppen på Krutbrånet och slaget i 
Sävar tar sin början.
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Det sista slaget 
I början av slaget skickar Kamenskij en 
trupp på 850 man till färjeläget vid Yt-
terboda för att ta sig över och anfalla 
svenskarna i ryggen. Där stöter de dock 
på motstånd och de kommer inte längre. 
Under hela slaget skickar Wachtmeister 
endast in bataljon för bataljon utan att 
göra något direkt anfall. Trots detta lyck-
as svenskarna ta tillbaka Krutbrånet från 
ryssarna vid tre tillfällen. 

Detta pågick fram till middagstid. Under 
hela den tiden hade Kamenskij försökt 
ta sig förbi den svenska fronten utan 
att lyckas, trots numerärt övertag. Han 
bestämmer sig då för att skicka ut små 
jägartrupper. En skickas till sågverket och 
herrgården och den spång som där gick 
över ån. En annan skickas till Ytterboda 
för att där falla de svenska trupperna i 
ryggen så att den ryska styrkan där skulle 
kunna ta sig loss och komma in till Sävar. 

När Wachtmeister får reda på att en 
rysk styrka anfaller hans högra flank 
vid sågverket och att den ryska styrkan 
i Ytterboda tagit sig förbi den svenska 
truppen (vilket de inte hade eftersom det 
var den lilla jägartruppen som budbäraren 
såg) på hans vänstra flank trodde han att 
han höll på att bli omringad och han

blåste till retträtt. Svenskarna hade då 
fem overksamma bataljoner kvar i Sävar 
medan Kamenskij  endast hade några få 
kompanier.

Reträtt till Ratan
De svenska trupperna på den västra sidan 
om ån får order om att dra sig tillbaka till 
den östra sidan och att riva bron efter sig. 
Ryssarna följer efter och när de kommer 
in till bruksamhället beskjuts de av det 
svenska artilleriet på den östra sidan. En 
stor del av järnbruket förstörs i det här 
stadiet. Svenskarna retirerar till Djäkne-
boda och sedan vidare till Ratan. Sverige 
hade förlorat slaget i Sävar och det sista 
slaget på svensk mark.

Som en undanmanöver för att ta sig förbi 
expeditionskåren i Ratan skickar ryssarna 
en liten styrka till hamnen och denna 
beskjuts med kanonerna från de svenska 
skeppen och nästan hela Ratan förstörs. 
Samtidigt kunde den stora ryska armén ta 
sig förbi och vidare norrut och på så vis ta 
sig ur fällan.

Så slutade kustarméns expedition i ett 
nederlag som ändock tvingade ryssarna 
att lämna landet för att undvika att fångas 
mellan överlägsna svenska styrkor.
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Scenariot
Det sista slaget är ett enkelt episodiskt 
scenario där fokus ligger på händelsernas 
följd och där karaktärernas val inte är 
särskilt avgörande. Det är främst i slutet 
av scenariot som de ställs inför verkliga 
val och där du som spelledare kommer få 
sätta din improvisationsförmåga på prov 
när du följer upp karaktärernas val.

Scenariot presenteras genom scen-
beskrivningar enligt den mall vi angav i 
kapitlet Scenariot och det är upp till dig 
som spelare att fylla i de luckor som sak-
nas och skapa de spelledarpersoner som 
inte beskrivs i scenariot. 

I slutet av scenariot finns tips om olika 
möjliga slut på scenariot, beskrivningar 
av de viktigaste spelledarkaraktärerna 
samt fem färdiga spelarkaraktärer.

Landstigning vid Ratan
Handling: Expeditionskåren landstiger i 
mogondimman vid Ratans hamn. Kara-
ktärerna är bland de första i land och 
stöter på en flyende rysk patrull innan de 
skickas i förväg som spanare.

Val: Inga viktiga.

Spelledarkaraktärer: Först ryska soldater 
som flyr från svenskara och sedan deras 
överordnade officer, löjtnat Dufvenhöök 
som skickar iväg dem som förtrupp mot 
Ytterboda.

Musik: Ennio Morricone - The Verdict
från filmen Inglorious Basterds.

Ryssar vid färjelägret
Handling: Karaktärerna anländer till 
färjelägret vid Ytterboda där de stöter på 
en rysk patrull och kan få information om 
ryssarnas närvaro.

Val: Förfölja de flyende ryssarna mot 
Sävar eller prata med lokalbefolkningen.

Spelledarkaraktärer: Rysk patrull samt 
färjelägrets innehavare med familj.

Musik: Actionmusik - The Rock
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Sävar Herrgård
Handling: Karaktärerna är de första som 
anländer till Sävar som utrymts av rys-
sarna och hälsas av familjen Forsell.

Val: Ska karaktärerna njuta av Forsells 
gästfrihet eller återvända till armén för att 
rapportera. Möjlighet att bada och få sig 
ett mål mat finns i herrgården...

Spelledarkaraktärer: Familjen Forsell 
som vet att ryssarna utrymt Umeå och 
förbereder sig för att ta emot befälen.

Musik: Stämningsmusik - Sveaborg

Natt i fältlägret
Handling: Karaktärerna rapporterar till 
befälen och får vila upp sig i fältlägret. 

Val: Inga viktiga.

Spelledarkaraktärer: Karaktärernas befäl 
och de soldater de möter i lägret. Den 
här scenen är tänkt som en möjlighet för 
karaktärerna att stifta bekantskap med an-
dra i lägret, ta reda på varför man stannat 
och samtala med varandra efter en ganska 
hektisk dag.

Musik: Stämningsmusik - Sveaborg

Kanoner i gryningen
Handling: Karaktärerna väcks av kan-
onskott i gryningen. Ingen vet mer än att 
ryssarna anfallit och karaktärerna skickas 
på spaningsuppdrag mot Ytterboda.

Val: Inga viktiga.

Spelledarkaraktärer: Befäl och andra 
soldater. Inga ryssar syns till ännu.

Musik: Actionmusik - Sveaborg

Kaos på slagfältet

Handling: Medan striderna utspelar sig på 
krutbrånet försöker karaktärerna ta sig till 
färjelägret. De stöter på svenskarna som 
utnumrerade retirerat till Finnberget, den 
stora höjden mellan Sävar och Ytterboda.

Val: Spelarna måste hämta förstärkningar.
för att inte hela den svenska flanken ska 
kollapsa. Se till att de förstår att detta är 
deras uppgift.

Spelledarkaraktärer: Svenska soldater 
som behöver hjälp och ryska soldater som 
förföljer spelarna. 

Musik: Actionmusik - The Rock
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Ryska färstärkningar
Handling: Efter att karaktärerna hämtat 
förstärkningar återvänder de på spaning-
suppdrag mot Ytterboda när ryssarnas 
trupper börjar gå över vadet.

Val: Skynda tillbaka med rapporten, varna 
trupperna vid Finnberget eller försöka ta 
reda på mer om de ryska styrkorna.

Spelledarkaraktärer: Ryska styrkor som 
förföljer spelarna på väg tillbaka.

Musik: Stämningsmusik - Sveaborg

Rerträtten inled
Handling: När Wachtmeister får reda på 
ryssarnas överflyglingsförsök påbörjas 
reträtten och spelarna får i uppdrag att 
informera styrkorna på Finnberget.

Val: Spelarna måste ta sig förbi de ryska 
styrkorna som gått över älven. 

Spelledarkaraktärer: Ryska patruller som 
måste undvikas. Det kommer vara svårt 
och spelarna kommer behöva komma på 
egna trick för att lyckas.

Musik: Actionmusik - The Rock

Nattlig flykt
Handling: Karaktärerna kommer snart 
bort från de andra styrkorna och måste 
på egen hand ta sig över en myrmarker i 
mörkret när de ser ett mystiskt ljus.

Val: Ska spelarna följa lyktgubbens sken 
eller ta sig fram på egen hand? De är 
fortfarande förföljda av ryssar som måste 
undvikas förutom faror i sankmarken.

Spelledarkaraktärer: Ryska patruller samt 
en lyktgubbe (eller färjelägrets inneha-
vare med en lykta om du inte vill ha med 
något sägenväsen).

Musik: Skräckmusik - Broken Notes

Ratan
Handling: När karaktärerna utmattade 
och fortfarande förföljda når Ratan startar  
flottan sin beskjutning medan de ligger på 
stranden.

Val: Inga viktiga

Spelledarkaraktärer: Karaktärernas befäl 
som beordrar dem att borda skeppen.

Musik: Actionmusik - The Rock
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Avslutning
Handling: När karaktärerna väl bordat 
skeppen så lämnas de rykande resterna av 
Ratan bakom flottan och scenariot slutar.

Val: Inga viktiga.

Spelledarkaraktärer: Scenariot slutar med 
en diskussion om slagets utgång mellan 
admiral Puke och general Wachmeister 
som karaktärerna överhör.

Musik: Stämningsmusik - Sveaborg

Alternativa handlingar
Scenariot är som sagt episodiskt och 
följer en mycket tydlig röd tråd där 
spelarna i de flesta lägen bara har att 
följa order och försöka göra det bästa av 
situationen. De val de ställs inför är först 
och främst hur de ska hantera dessa situ-
ationer och där är det några scener som 
ger spelarna större möjligheter än övriga 
att påverka vad som kommer hända.

I början av scenariot är det upp till 
dig som spelledare att bestämma kon-
sekvenserna av mötena med färjelägrets 
innehavarare och familjen Forsell. Kara-
ktärerna kan här få information om att 
ryssarna har dragit sig tillbaka.

Den första viktiga scenen är när karak-
tärerna agerar spanare och ser de ryska 
soldaterna gå över ån mellan Ytterboda 
och Sävar. De kan då påverka vad som 
händer genom att försöka ta reda på mer 
och avstyra Wachtmeisters förhastade 
reträtt. Det kommer dock inte vara lätt 
och kräver att karaktärerna både stannar 
kvar under eldgivning mot ryssarna för 
att ta reda på exakt hur många de är och 
övertalar Wachtmeister om att styrkan 
inte är så stor att man måste retirera. Det 
är upp till dig att avgöra hur svårt detta är.
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Den andra viktiga scenen är när spelarna 
ska ta sig tillbaka för att inleda reträtten. 
Vi förutsätter i scenariot att spelarna inte 
lyckats påverka Wachtmeister att inte 
retirera. De måste då komma på något sätt 
att ta sig förbi de ryska styrkorna och nå 
svenskarna. Genom att uppmuntra nyska-
pande idéer genom att peka på hur många 
ryssarna är kan du få spelarna att inte i 
första hand skjuta sig igenom deras linjer.

Den sista viktiga scenen är reträtten 
nattetid genom sankmarkerna på väg 
mot Ratan. Vare sig du vill ha med en 
lyktgubbe eller en människa med lykta 
kan du skapa en skräckstämning och höja 
spänningen. Målet med scenen är att de 
jagade karaktärererna ska ställas inför 
valet att lita på lyktgubben eller fortsätta 
ta sig fram egen hand.

Spelledarkaraktärer
De spelledarkaraktärer som beskrivs här 
är dels mallar för generella spelledarp-
ersoner samt korta beskrivningar av de 
viktiga spelledarpersoner som karaktär-
erna kommer att stöta på.

Soldater
Grundegenskaper: 3 i samtliga
Total kompetens i färdigheter: 
Avståndsvapen 8, Uthållighet 8, Tålighet 
6, Utkik 6, Försvar 6, Närstrid 6 och 
övriga färdigheter 5.
Strid: Musköt: Precision 7, skada + 2  
          Bajonett: Precision 6, skada + 1

Officerare
Grundegenskaper: 4 i samtliga.
Total kompetens i färdigheter: 
Närstrid 10, Intryck 10, Bildning 8, 
Utkik 8, Försvar 8, Hyfs 8 och övriga 
färdigheter 6.
Strid: Pistol: Precision 7, skada + 0
          Sabel: Precision 11, skada + 0

Dessa värden gäller för både de svenska 
och de ryska soldater som karaktärerna 
möter på i scenariot.
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Lokalbefolkningen
Grundegenskaper: 3 i samtliga
Total kompetens i färdigheter: 
Hantverk 8, Empati 8, Tålighet 6, Utkik 
6, Rörlighet 6, Övertala 6 och övriga 
färdigheter 5.
Strid: Kniv: Precisision 5, skada - 1

Forsells
Grundegenskaper: 3 i samtliga
Total kompetens i färdigheter: 
Hyfs 8, Bildning 8, Empati 6, Övertala 6, 
Intryck 6, Hantverk 6 och övriga 
färdigheter 5.
Strid: Pistol: Precision 6, skada - 1

Wachtmeister och Puke
Generalen och Amiralen harr bägge 
värden som officerare och kommer bråka 
om stridens utgång i slutet av scenariot 
där den hetlevrade Puke beskyller Wacht-
meister för feghet i striden. Denne försva-
rar sig med kungens uttryckliga order om 
att inte riskera rikets sista armé. 

Wachtmeister figurerar också i andra 
scener där han gör ett bestämt men 
försiktigt intryck och tar inga risker.

Klas Modig
Titel:  Sergeant  Ålder: 35
Modig är en rotesoldat som ärvt soldat-
yrket av sin far och har fru och två barn 
hemma på torpet i Skåne. Han är barsk 
och rak på sak med ett hjärta av guld.

Fysik:  3
Närstrid: 5 + 2 Sabel

Rörlighet:  3

Tålighet: 3 + 2 stridsskador

Resistens: 5

Uthållighet: 6 + 2 Fältliv

KARISMA: 3
Intryck:  6 + 2 soldater

Övertala:  3

hyfs:  4

empati:  5 + 2 soldater

 

Lärdom: 3
försvar: 4 + 2 närstrid

avståndsv:     7 + 2 musköt

utkik:    5 + 2 vakthållning

bildning: 3

hantverk: 5  + 2 Jordbruk

utrustning: Uniform, ränsel med 
elddon, filt, vattenflaska och brevmaterial.
Musköt: Precision: 8, skada + 2
Sabel: Precision 8, skada + 0
Lindrig skada:

allvarlig skada:
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Johan Stolt
Titel:  Menig  Ålder: 22
Johan kommer från en fattig familj och 
levde ett tag som laglös innan Klas tog 
honom under sina vingar och lyckades ge 
honom plats som rotesoldat. Han ör ogift.

Fysik:  4
Närstrid: 7 + 2 nävarna

Rörlighet:  5 + 2 springa

Tålighet: 7

Resistens: 7

Uthållighet: 7

KARISMA: 3
Intryck:  3

Övertala:  5 + 2 hot

hyfs:  3

empati:  3

 

Lärdom: 2
försvar: 4 + 2 närstrid

avståndsv:     5 + 2 musköt

utkik:    4

bildning: 2

hantverk: 4 + 2 styrka

utrustning: Uniform, ränsel med 
elddon, filt, vattenflaska och vigselring.
Musköt:   Precision: 6, skada + 2
Nävarna: Precision 9, skada + 0
Lindrig skada:

allvarlig skada:

Lars Munter
Titel:  Menig  Ålder: 32
Lars är en rotesoldat från samma by som 
Klas och de är barndomsvänner. Klas är 
en gladlynt person som alltid skämtar. 
Har fru och fyra barn hemma på torpet.

Fysik:  3
Närstrid: 5

Rörlighet:  5 

Tålighet: 4

Resistens: 4

Uthållighet: 6

KARISMA: 3
Intryck:  3

Övertala:  3

hyfs:  5

empati:  6 + 2 skämt

 

Lärdom: 3
försvar: 5 + 2 avståndsstrid

avståndsv:     7 + 2 Karbin

utkik:    6 + 2 sikta

bildning: 3

hantverk: 4 + 2 träsnide

utrustning: Uniform, ränsel med 
elddon, filt, vattenflaska och brännvin.
Karbin:   Precision: 10, skada + 1
Bajonett: Precision 9, skada + 1
Lindrig skada:

allvarlig skada:
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Elias Larsson
Titel:  Dräng  Ålder: 21
Elias är tillfälligt anställd av armén som 
vägvisare. Han bor i Ratan med sin familj 
och har anställning som dräng på en av 
de större gårdarna i Sävar. Han är ogift 
och funderar på att bli rotesoldat.

Fysik:  3
Närstrid: 5 + 2 nävarna

rörlighet:  7 + 2 springa

Tålighet: 5

Resistens: 5

Uthållighet: 5

KARISMA: 3
Intryck:  4

Övertala:  4

hyfs:  4

empati:  4 

 

Lärdom: 3
försvar: 5

avståndsv:     5 

utkik:    5 

bildning: 5 + 2 lokal geografi

hantverk: 5  + 2 jordbruk

utrustning: Enkla kläder, ränsel med 
tortt bröd och vatten. 
Jaktbössa: Precision 5, skada + 0
Nävarna: Precision 7, skada + 0
Lindrig skada:

allvarlig skada:

Elisa Servenius
Titel:  Menig  Ålder: 25
Elisa har som kvinna klätt ut sig till man, 
något bara sergeanten vet om, för att 
kunna följa sin man ut i krig. Han är nu 
krigsfånge i Ryssland och Elisa är inte 
säker på om han kommer tillbaka.

Fysik:  2
Närstrid: 2

Rörlighet:  5 + 2 smyga

Tålighet: 4

Resistens: 5

Uthållighet: 5

KARISMA: 3
Intryck:  3

Övertala:  5

hyfs:  6 + 2 herrskap

empati:  4 + 2 män

 

Lärdom: 4
försvar: 6 + 2 avståndsstrid

avståndsv:     6

utkik:    5 + 2 smyga

bildning: 5

hantverk: 5  + sömnad

utrustning: Uniform, ränsel med 
elddon, filt, vattenflaska och vigselring.
Musköt: Precision: 5, skada + 2
Kniv: Precision 2, skada - 1
Lindrig skada:

allvarlig skada:


