Karolinernas fälttåg
Karolinernas fälttåg mot Trondheim, 1718‐1719, har
satt en djup prägel på den svensk-norska regionen och
lever fortfarande i folksjälen hos jämtar och trönder.
Stormaktstiden gick vid denna tid mot sitt slut. I augusti
1718 samlades en karolinerarmé under befäl av general
Armfeldt i Jämtland. Armén skulle inta Trondheim och
Trøndelag inom sex veckor. 10 073 människor, 6 721
hästar och 2 500 nötkreatur mobiliserades i Duved. Ett
mödosamt krigsprojekt startade. Tung utrustning skulle
över gränsen mot Norge på dåliga vägar och stigar. I
Norge intogs Stene och Skånes skansar. Via Stjørdal
fortsatte den tunga och blöta färden mot Trondheim.
Längs vägen attackerades armén ständigt av norska
styrkor. Belägringen av Trondheim drog ut på tiden,
och båda sidor led av proviantbrist och sjukdomar. Alla
nödår innan fälttåget försvårade läget ytterligare. Dock
hade de direkta striderna skördat ganska få krigsoffer.
I slutet av december kom beskedet att den svenske
kungen Karl XII blivit skjuten på Fredrikstens fästning.
På julafton befann sig Armfeldt och hans slitna armé
i Haltdalen där de höll julotta vid en liten stavkyrka.
Omgivningarna plundrades på mat och kläder. Läget var
desperat inför återmarschen över gränsen tillbaka till
Sverige. På väg hem bröt en snöstorm ut. 3 000 man frös
ihjäl på gränsfjället mellan Tydal (Norge) och Handöl
(Sverige). Som en konsekvens av fälttåget dog ännu fler
trönder av svält och sjukdom. Dessutom utplånades
cirka 40% av den jämtländska arbetsföra manliga
befolkningen.
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Denna broschyr är utgiven av den Jämt-Trønderska
föreningen Armefeldts karoliner, i samarbete med:

Duved

Skalstugan och Lillmoen

Levring och Stor-Ingvald

Duveds skans var platsen som Armfeldts här skulle
samlas vid, och varifrån fälttåget mot Trondheim skulle
avgå den 4 augusti 1718. Avmarschen blev dock två
veckor försenad och påbörjades inte förrän den 18
augusti.

Marschen mot Norge gick via Skalstugan, och den 25 augusti
stod hela hären samlad vid Skalsvattnets norra ände för att
påbörja tåget mot Norge och Stene skans.

Historien om Stor-Ingvald är en riktig skröna. När
svenskarna anföll Stene skans var Ingvald Pedersen från Frol
en av de som skadades. Han ska då ha lyckats ta sig till den
närliggande Levring gård, där han utkämpade sin sista strid.
Svenska soldater hade följt efter honom, och för att stoppa
honom högg de av honom båda fötterna. ”Stor-Ingvald”
kämpade dock vidare, och mot slutet sägs han ha stått på
bara benstumparna på trappen till ett härbre på gården. Han
lyckades fälla åtskilliga svenskar innan han slutligen segnade
ner och dog.

En äldre skans från 1600-talets mitt kan ha funnits
på en kulle omkring 500 meter öster om läget för
1700-talsskansen, men uppgifterna om dess läge
är osäkra. På denna kulle står idag det svenska
huvudmonumentet över Armfeldts fälttåg, invigt 1892
och ritat av Ferdinand Boberg som var en av dåtidens
mest kända arkitekter.
Även på platsen för den kända skansen finns ett
minnesmärke, uppfört 1993 i samband med firandet av
Norrlands artilleriregementes 100-årsjubileum.

Redan innan man passerat gränsen hade dock soldater börjat
insjukna, på grund av proviantbrist och andra umbäranden.
En bidragande orsak kan ha varit att det var lämmelår denna
sensommar 1718, och döda lämlar förgiftade det dricksvatten
som fanns till hands. Vid Skalstugans gård påträffades år 1940
en grav med minst 12 karolinska soldater. Skelettdelarna låg i
oordning i lådor, och har sannolikt transporterats dit efter att
ha samlats in på annan plats. Troligen rör det sig om soldater
som omkommit på vägen mot Stene. Graven är sedan den
arkeologiska undersökning som gjordes 1941–42 inhägnad
med en kätting mellan fyra cementblock.

1901 restes en minnessten över honom på Levring gård.

Författaren Torsten Boberg på besök vid undersökningen av graven
vid Skalstugan. Fotograf: Okänd/Jamtlis fotosamlingar.

Huvudmonumentet över Armfeldts fälttåg i Duved.
Foto: Anders Hansson.

Även vid Lillmoen (Litlmoen), omkring en mil in i Norge
i närheten av Sul, finns ett karolinerminnesmärke. Där
påträffades skelettdelar, mynt, tygrester och skosulor i
samband med vägarbeten 1860. Graven undersöktes 1955, och
benen daterades i samband med det till tidigt 1700-tal. Platsen
är idag markerad med en minnessten.

Minnesstenen över den stupade dragonen Ingvald Pedersen vid Levring
gård. Foto: Anders Hansson.

Minnesstenar vid Fordal

De döda på fjället

Massgravar och minnen

En av huvudpersonerna i fälttåget mot Norge var kapten
Peter Långström, som var befälhavare över ett finskt så kallat
frikompani som bland annat utförde spaningsuppdrag på
fientligt område. Långström blev något av en legend; det
sades till exempel om honom, liksom om kung Karl XII, att
det skulle krävas en silverkula för att dräpa honom.

I området där åarna Ranglan och Enan går samman, mellan
fjälltopparna Bustvalen/Bustvola och Gräslidfjället, stupade
många soldater i sviterna av den nedkylning de drabbats av
under återmarschen i snöstorm på fjället. Tre minnesmärken
finns i området.

Ytterligare monument och minnesmarkeringar finns på
svensk sida, till minne av stupade soldater och specifika
personer. Massgravar har påträffats på flera platser, från
Handöl där de överlevande från återtåget över fjället kom ned,
till Vallan norr om Ånnsjön och Hårbörsta vid Undersåker.
På dessa tre platser finns minnesstenar.

Någon silverkula visade sig emellertid inte vara nödvändig.
I samband med att ett nytt anfall mot Trondheim planerades
begav sig Långström med mannar den 21 november 1718
mot Sverige för att leverera viktig post till kungen. På vägen
mot Stene vilade de på gården Fornes i Fordal (Forradalen),
samtidigt som allmogen i trakten hade lagt sig i bakhåll i
närheten. Morgonen efter blev Långström skjuten, och han
fördes till gården Lerfald där han avled.
1931 reste Finlands självständighetsförening en minnessten
över den fallne hjälten vid Fordal, i närheten av den plats
där han blev skjuten. Stenen har inskription på finska och
norska. 1993 restes ytterligare en minnessten på platsen av
Grønseth Velforening, fyra meter från den gamla. Den hyllar
istället de norrmän som stupade vid Fordal skanse i samband
med drabbningen.

På Gräslidvalen finns ett kallmurat skifferfundament
på vilket det sitter en platta med inskription (se bild på
broschyrens framsida). Det låg tidigare vid Enan där det
restes år 1949, men det flyttades 1962 till sin nuvarande
plats på en höjd vid kanten av Gräslidfjället öster om
Enan. Monumentet är rest av Kamratföreningen Norrlands
Artillerister, till minne av de stupade i området.
Bustvålamonumentet ligger på en topp på fjället Bustvalen/
Bustvola. Det består av en hög pylon (ett avsmalnande
stenfundament av stenar) med ett granitkors på toppen.
På fundamentet sitter en metallplatta med inskription.
Monumentet invigdes i augusti 1933 under pompa och ståt.

I Handöl uppfördes det första år 1911, i samband med
att man hittat en täljstenstavla i en åker som omtalade en
karolinermassgrav. När själva graven återfanns på annan
plats uppfördes ett nytt monument där år 1940 (se bild från
invigningen 1941 på broschyrens baksida). Täljstenstavlan
finns idag i Handöls kapell. Ytterligare tillägg till monumentet
i Handöl har gjorts 1968 och 1989. Monumentet i Vallan
restes 1899, och det i Hårbörsta 1937.

Söder om punkten där åarna går samman finns också ett
enkelt träkors uppsatt till minne av de döda.

Minnesstenen vid Vallan.
Foto: Anders Hansson.

Minnesstenar finns även vid
Hallens kyrka, uppfört 1964
till minne av de stupade från
Hallens kompani, och vid
Näskotts kyrka till minne av
tre karolinerofficerare samt
de soldater från Näskott som
stupade 1719 (stenen rest 1958).

Minnesstenen över kapten Långström. Foto: Anders Hansson.

Träkorset i närheten av åarna Ranglan och Enan. Foto: Anders Hansson.

Minnesstenen vid Näskotts kyrka. Foto:
Bengt Nordqvist, Jamtlis fotosamlingar.

