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Turleder och besöksmål

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

Reseguide

Bild ovan: Skidtur i fjällvärlden Foto: Henrik Trygg.

Bild framsida: Vandringstur i Sylarna. Foto: Mats Almlöf.

Texterna är till stor del baserade på Anders Hanssons Armfeldts karoliner 
(Norstedts förlag 2003, 2018).

I karolinernas fotspår

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.

Illustrationer: Alf Lannerbäck.

Karolinernas fälttåg

Att färdas i karolinernas fotspår kan bidra till förståelse 
för de strapatser det måste ha medfört att marschera över 
berg och genom dalar, i full stridsmundering och med 
tung packning under kalla höst- och vintermånader. Att 
vandra och/eller skida hela inmarsch- och reträttvägen 
på över 40 mil är förstås inte att rekommendera i 
rekreationssyfte; delar av den går också i omärkt terräng. 
I denna broschyr redovisar vi dock ett antal lämpliga 
turleder, som kan göras antingen sommartid till fots 
och/eller vintertid på skidor. Lederna omfattar delar av 
utmarschsträckan från Duved till Stene skans i Verdal, 
och återtåget från Haltdalen/Nordpå till Handöl.

På kartorna på broschyrens baksida finns utvalda leder 
markerade, och även besökscentra och andra platser 
med koppling till historien kring karolinernas fälttåg. 
Karolinerutställningar finns även på ett par platser längs 
karolinernas väg som inte berörs av vandringsleder: i 
den gamle skole i Hegra, och på Kristiansten festning i 
Trondheim (se översiktskarta).

Observera att denna broschyr inte bör användas som 
slutgiltigt kartunderlag vid färder – ska ni ge er ut i 
terrängen bör ni införskaffa en mer storskalig karta som 
visar märkta och omärkta leder.

Avståndstabell leder (ca)
Duved – Skalstugan:   39 km
Skalstugan – Stene skans   36 km
Nordpå – Gressli    15 km
Gressli – Tydalen    8,5 km
Tydalen – Østby    7 km
Østby – Storerikvollen   19,5 km
Storerikvollen – Blåhammarens fjällstation 14,5 km
Blåhammaren – Rundhögen  7,5 km
Blåhammaren – Storulvåns fjällstation 10 km



Nordpå – Storerikvollen
Karolinernas reträttväg, efter att man nåtts av beskedet om 
kung Karl XII:s död i slutet av december 1718, startade från 
Haltdalen. För att undvika fiendetrupperna som var på väg 
från Røros upp mot Trondheim var den enda möjliga vägen 
tillbaka till Duved att gå mot nordost över fjällen.

Sträckan Haltdalen – Riksgränsen kan följas i sin helhet till 
fots eller på skidor, med start vid Nordpå Fjellhotell. Färden 
går över fjället Bukkhammeren, där Armfeldts trupper 
skingrades på grund av snöstorm, till Neadalen där byarna 
Gressli och Hilmo ligger – där återsamlades hären och gick 
vidare mot Tydalen. I Tydalen passerar leden Storaunstugan 
(Storaunstuggu), där Armfeldt enligt legenden ska ha 
övernattat natten mot nyårsafton. I Tydal ligger även 
705-senteret, där finns utställningen ”Karolinernes hærtog i 
Tydal”. Efter Tydal kommer man till Østby, och kan besöka 
Gammelgården där det också finns en karolinerutställning. 

Från Østby bär det vidare  dalgången vid Øyfjellets nordsida, 
mot Essandsjön. Där finns flera platser med namn som 
minner om fälttåget, till exempel ”Härtjärnen” (Hærtjønna) 
och Svensklägret. Norr om Essandsjön ligger Storerikvollens 
fjällstation, en knutpunkt för turer i området.

Skansen i Duved var uppsamlingsplats för karolinerhären, 
och därifrån avgick fälttåget mot Trondheim den 18 
augusti 1718. Marschen gick över Skalstugan, och vidare 
mot Stene skans i Verdal. Där lyckades man trots att 
förband fanns utplacerade vid alla strategiska vägar smyga 
sig fram och omringa skansen från flera håll. Skansen 
intogs den 1 september 1718, och Armfeldt fick möjlighet 
att skicka efter fler förnödenheter från Sverige och en 
viktig stödjepunkt på norsk mark från vilken den vidare 
marschen mot Trondheim kunde planeras.

Från Duved (eller redan från Åre om man så önskar) går 
en vandringsled längs Skalstugevägen fram till Skalstugan, 
och därefter vidare fram till Stene skans. Vid Skalstugan 
finns ett minnesmärke vid en plats där döda karoliner 
begravts, och leden passerar även Lillmoen/Litlmoen 
i närheten av Sul, där ännu en minnessten finns rest 
vid platsen för en karolinergrav. Observera att den på 
kartan markerade leden från Skalstugan och vidare inte 
följer samma väg som karolinerna tog – de gick söder 
om Kråkfjellet längs sjön Feren för att kunna smyga sig 
fram osedda. Det finns även en nyligen iordningställd 
led som följer karolinernas väg, skyltad från Skalstugan, 
som i skrivande stund inte har kunnat markeras på 
kartan. Några tvärgående leder förbinder också leden över 
Lillmoen med Feren, om man vill uppleva miljön vid sjön.

I närheten av Stene skans finns Levring gård, känd för 
skrönan om ”Stor-Ingvald” som tog skydd där under den 
svenska belägringen. Ingvald ska ha kämpat tappert trots 
att han fick båda benen avhuggna, och en minnessten över 
honom finns rest på gården.

Duved – Stene skans

Skala 1:350 000

Storerikvollen – Handöl

Från Essandsjön gick färden fram till gränsen, till området 
vid ån Enan där man slog läger. Redan här började soldater 
att frysa ihjäl.  Efter nattlägret vid Södra Enbågen (en böj 
på ån) splittrades karolinerhären. Vissa valde att fortsätta 
norrut längs ån mot Handöl, medan andra gav sig rakt 
österut över kalfjället. Det var bland de sistnämnda som flest 
liv skördades. De som gick norrut kom först fram till Norra 
Enbågen, i området där Enan möter ån Ranglan. Det dåliga 
vädret fortsatte, och fler och fler soldater dukade under även 
där. De som överlevde tog sig till slut på olika vägar fram till 
Handöl, men umbärandena var inte slut där - de få gårdarna 
i Handöl kunde inte ta emot tusentals män på väg att förfrysa 
och många avled i Handöl eller på väg vidare därifrån. 

Delar av reträttvägarna kan nås via vandrings- eller 
vinterleder som förbinder Storulvåns och Blåhammarens 
fjällstationer. I Enan/Ranglanområdet finns ett flertal 
minnesmärken, dels monumentet på fjälltoppen Bustvalen/
Bustvola, dels ett motsvarande på Gräslidvalen. I anslutning 
till åarna finns även ett enklare träkors uppsatt. För att 
enklast ta sig till minnesmärkena får man utgå från 
Rundhögen eller Blåhammarens fjällstation. Den djärve kan 
även bege sig till fäboden Järvbäcksvallen, där döda karoliner 
sägs gå igen. Det finns även berättelser om spökerier vid 
Rundhögen – någonstans vid den närliggande forsen ska 
utmattade karoliner ha grävt ner en krigskassa, och personer 
som har letat efter denna skatt ska ha sett en mystisk 
mumlande gestalt som var ute efter att ta dem.
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