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.

Skansar och befästningsverk
Reseguide i karolinernas fotspår genom
Jämtland och Trøndelag
För mer information om karolinernas fälttåg
och karolineraktiviteter, se www.karoliner.com

Bild framsida: Duveds skans. Foto: Jan Norrman / Riksantikvarieämbetet [CC BY
2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons.
Texterna är till stor del baserade på Anders Hanssons Armfeldts karoliner
(Norstedts förlag 2003, 2018).

Denna broschyr är utgiven av den Jämt-Trønderska
föreningen Armfeldts karoliner, i samarbete med:

Jerpe skans

Duveds skans

Jerpe skans var en av de sista utposterna före gränsen
till Norge. Alla soldater, djur och transporter passerade
Järpen på väg till Duveds skans. I Järpen gjordes därför
vissa förberedelser så att inte allt skulle behöva ske i
Duved: man slaktade en del av köttdjuren, och delar av
förråden inför kriget lämnades där. Jerpe skans var också
första uppsamlingsplats för alla hästar som behövdes.
Den första ordern innebar att 3 000 hästar skulle finnas
på plats den 1 augusti, inför planerad avmarsch den 4
augusti. Detta var lättare sagt än gjort, och uppsamlingen
blev försenad. Problemet med att få ihop tillräckligt med
hästar orsakade att hela fälttåget blev försenat, och att
armén lämnade Duved med för lite proviant och redan
uttröttade rid- och dragdjur.

I Duved skulle Armfeldts här samlas, och fälttåget avgå mot
Trondheim den 4 augusti 1718. Det var därför också till dit
man skulle forsla stora mängder utrustning, proviant, hästar
och foder eftersom huvudmagasinet skulle ligga vid Duveds
skans. Det är svårt att föreställa sig hur det kan ha sett ut när
Duved – som vid den tiden endast bestod av tre gårdar – med
omnejd fylldes av drygt 10 000 människor, 6 800 hästar och
2 500 slaktdjur. Manskapet skulle bära med sig mat för sex
veckor, vilket var den tid man beräknade att det skulle ta att
marschera till Trondheim och inta staden. Avmarschen blev
dock två veckor försenad och påbörjades inte förrän den 18
augusti, vilket innebar att man vid avfärden redan hade hunnit
äta upp en tredjedel av de sex veckornas ranson.
Duveds skans låg strategiskt belägen vid Indalsälven och
landsvägen till Norge (se bild på broschyrens framsida). Den
byggdes år 1700, byggdes om 1710 (se ritning på broschyrens
baksida), och reparerades och förstärktes 1717. Den var då
bestyckad med fyra 18-pundiga kanoner och åtta 3-pundiga,
samt två 30-pundiga mörsare. Osäkra uppgifter finns om att
en äldre skans från 1600-talets mitt ska ha legat på en kulle 500
meter öster om läget för 1700-talsskansen.
På kullen där 1600-talsskansen eventuellt stod står idag det
svenska huvudmonumentet över Armfeldts fälttåg, invigt 1892.
Även på platsen för den kända skansen finns ett minnesmärke,
uppfört 1993.

Jerpe skans, ritning
från 1713. Från
Krigsarkivet.

1912 restes ett minnesmärke i granit på platsen, efter
initiativ av stationsinspektören Algot Rehn i Järpen.
1993 satte Norrlands artilleriregemente upp en
minnesplatta i minnesmärket.
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Bild ovan: Duveds skans på ritning från 1710. Från Riksarkivet.

Illustrationer: Alf Lannerbäck.

Skansen bestod av två delar, en befästning vid brofästet
och en till 100 meter ovanför på en liten kulle. Mellan
delarna gick en övertäckt gång. Skansen hade uppförts
1670, och byggdes därefter på i ett antal omgångar. Den
var bestyckad med tio 3-pundiga och tio 6-pundiga
kanoner (1 skålpund = 0,425 kilo, kanonkulans vikt).
Lite längre nedströms har det legat en äldre skans som
möjligen byggdes redan 1612.
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Lägerområdet vid Duveds skans. Illustration av Alf Lannerbäck.

Långå skans

Långå skans. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62862718.

Inför fälttåget lades extra förråd upp i ett flertal skansar,
däribland i Långå skans vid ån Ljusnan i Härjedalen.
Skansen låg cirka sju mil från norska gränsen, vid en av de
möjliga anfallsrutterna. Den var uppförd år 1700, och ersatte
då en skans från 1658 som låg några hundra meter sydväst
om den nya. Långå skans var inte så stor, men väl utrustad
med två 6-pundiga och sex 3-pundiga kanoner.
Anfallsvägen till Trondheim blev slutligen bestämd till
att gå över Skalstugan mot Verdal och Levanger, så Långå
skans var inte inblandad i krigets startskede. Vid reträtten,
då Armfeldt ledde sin armé söderut via Haltdalen, blev
det dock aktuellt att Långå skulle vara beredd att ta emot
soldater. När Armfeldt beordrade att skansen i Røros skulle
förstöras så angav han att krut, vapen och koppar skulle
beslagtas och skickas till Långå skans.
Det var också från Långå som generaladjutant Marks
skickade brev till generallöjtnant de la Barre i Røros och
även till Armfeldt, med besked om att Karl XII var död.
Då hade Armfeldt redan kommit till Haltdalen, och
huvudstyrkan hade börjat gå över fjället. I Sverige visste man
fortfarande inte vilken väg hären hade tagit, så order gick ut
om att den proviant och det foder som fanns i Långå skulle
flyttas till Funäsdalen närmare gränsen.

Stene skans

Skånes skans

Kristiansten fästning

Stene skans var i huvudsak i bruk mellan 1611 och 1720.
Den var belägen tvärs över dalgången vid ån Inna i Verdal,
och utgjorde därmed ett starkt fäste. I anslutning till skansen
fanns så kallade förhuggningar (barriärer av stockar eller
annat), så i princip hade norrmännen stängt alla passager
förbi Stene. När Armfeldt närmade sig med sin armé fanns
200 man på skansen, samt en ytterligare reserv på 700 man.
Där fanns även ett litet fältartilleri om tre trepunds kanoner.
Norska trupper fanns även utposterade vid förhuggningar
och andra strategiska platser. Trots detta lyckades svenskarna
smyga sig fram och omringa skansen från flera håll. Skansen
intogs den 1 september 1718 utan större förluster på svensk
sida (en död och två sårade) – omkring 20 norska soldater
fick dock sätta livet till. Armfeldt hade nu möjlighet att från
den intagna skansen skicka bud efter förnödenheter från
Sverige, och en viktig stödjepunkt på norsk mark från vilken
den vidare marschen mot Trondheim kunde planeras.

Efter att ha vilat en dag vid Stene skans gick Armfeldts armé
mot Skånes skans den 3 september. Skånes ligger ungefär två
mil från Stene på en udde i Trondheimsfjorden, mitt emellan
Stiklestad och Levanger. Den uppfördes i sin äldsta version
under kriget mellan Danmark och Sverige 1643–1645.
Skansen var en del i Trondheims yttre försvar, och fungerade
även som förråd för de trupper som bevakade gränsen under
det stora nordiska kriget under 1700-talet. Skansen var
välbyggd och bestyckad med fyra mindre kanoner om 4,5
pund. Överstelöjtnant Cronstedt som framställt ritningen
nedan år 1718, menade att den då hyste ”130 landdragoner
och andra bönder”. Jöran Nordberg som under 1730-talet
påbörjade sin skildring av Karl XII:s historia beskriver i
denna att bemanningen bestod av 150 bönder, en löjtnant i
artilleriet, fem konstaplar och en bondkapten”.

Kristiansten fästning uppfördes 1682–1684 i samband
med återuppbyggandet av Trondheim efter en brand. Den
byggdes som en stjärnformad befästning, som omgärdade
bland annat ett huvudtorn, ”donjonen”. Fästningen
utvidgades till den form den har idag under 1740-talet.

Vid krigsslutet, i samband med svenskarnas reträtt,
brändes skansen den 30 december 1718 (den är idag delvis
rekonstruerad). Stora mängder mat gick upp i rök: över
53 ton bröd, 150 tunnor spannmål och 1,5 ton kött. Man
ville inte att lagren skulle hamna i fiendens händer, men
det måste ha varit en fruktansvärd syn för den svältande
lokalbefolkningen som fått sina matförråd beslagtagna.

Stene skans från öster. Illustration av Alf Lannerbäck.

Armfeldts här nådde Skånes skans på kvällen, och eftersom
den var betydligt mäktigare än den norska bemanningen
kapitulerade norrmännen direkt. Svenskarna fick där ett
rikt byte, då det förutom kanoner med lavetter, ammunition
och verktyg även fanns rikligt med proviant. Man vilade där
under natten, och återupptog marschen mot Trondheim
dagen därpå den 4 september vid gott mod.

Skånes skans, ritning från 1718 (bearbetad). Från Krigsarkivet.

Trondheim var det planerade slutmålet för Armfeldts
karolinerhär. Staden ligger på Trondheimsfjordens
sydsida, och i norr skyddades inloppet av fästningen på
Munkholmen. Staden omgärdas även av Nidälven, och de
övriga två infarterna skyddades av Västerskans vid västra
porten och av Kristiansten fästning vid bybron i öster. När
norrmännen blev varse att svenskarna var på väg bestämdes
det att 300 man skulle förskansas på Munkholmen och 800
man på Kristiansten. Samtidigt beslutade man att riva all
bebyggelse i stadsdelen Bakklandet utanför stadsmuren
intill Kristiansten, vilket var ett hårt slag för den fattiga
civilbefolkningen där som redan var svårt prövade av brist
på mat och andra förnödenheter på grund av kriget. Det
höga vattenståndet i Stjørdalsälven satte dock stopp för
anmarschen mot Trondheim, och blev inledningen till det
som till slut skulle bli svenskarnas katastrofala nederlag.

Donjonen på Kristiansten fästning. Foto: Lennart Adsten.

