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Kylan värsta fienden för 
Armfelts karoliner

Många svenskar offrar sina liv i det långa kriget för att försvara 
stormakten Sveriges gränser. Men general Armfelts karoliner dör inte på grund 

av svärd eller kanonkulor. Nej, de stupar i massor för att de 
inte kan skydda sig mot kylan…
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Kylan värsta fienden för 
Armfelts karoliner

Träden står vita av rimfrost denna 
nyårsnatt år 1719, när general Carl 
Gustaf Armfelts utmattade solda-
ter vaknar och gnuggar sömnen ur 
ögonen. Det norska fälttåget är nu 
slut och snart ska armén börja sista 
etappen på återtåget tillbaka till 
Jämtland i Sverige. 

Vägen går över fjällen Sylarna 
och därför kommer marschen att ta 
sin lilla tid, fast det bara är frågan om 
ungefär fem mil. Soldaterna ska göra 
sitt bästa för att komma snabbt hem.

Ute är det smällkallt, mörkt och 
vindstilla. Kylan kryper in på bara 
skinnet under soldaternas tunna 
rockar och tårna domnar i trasiga 
kängor och stövlar. Männen har varit 
ute i fält sedan augusti och är inte 
direkt klädda för vinterkyla. Men 
invasionen drog ut alldeles förskräck-
ligt på tiden. 

Misslyckad ockupation
Från början var det tänkt att armén 
raskt skulle ockupera den viktiga 

hamnstaden Trondheim. Men det 
ville sig inte alls. Det var problem 
med att få fram mat till soldaterna 
och hö till hästarna och nu är det för 
sent i alla fall, för hela ockupationen 
är avblåst.

Riktigt hur kallt det är den här 
nyårsnatten vet inte soldaterna och 
inte vi heller, 300 år senare. Vid den 
här tiden finns inga termometrar. 
Det finns inte heller några radio-
apparater med väderleksrapporter, 
som kan berätta om hur vädret vän-
tas bli. Hade någon kunnat varna för 
snöstormen så hade soldaterna nog 
väntat med marschen över fjället…

Kungen skjuten!
Den 30 november 1718, en månad 
tidigare, träffades Sveriges enväldige 
kung Karl XII i huvudet av ett skott 
vid fästningen Fredriksten i södra 
Norge. Ett skott som blev slutet på 
en lång period av krig och elände.

De karolinska soldaterna har 
marscherat kors och tvärs genom 
Europa. De har slagits mot danskar, 
ryssar, tyskar, polacker och norrmän 
för att försvara stormakten Sveriges 
gränser. Men nu handlar det framför-
allt om att marschera hemåt.

Sveriges nya härskare vill få ett 
slut på kriget, som nästan ruinerat 

landet. Kungens medhjälpare
 har till och med låtit prägla 
nödmynt i billig metall, för 

att få råd med det sista fält-
tåget mot Norge. Folket knotar

mycket över detta. Inte vågar de tro 
på att de ska kunna växla tillbaka de 
där ”låtsaspengarna” till koppar och 
silver…

Svårt på alla fronter
Svenskarna har anfallit Norge från 
både söder och norr. Under återtåget 
dör soldaterna som flugor av sjuk-
domar i den södra armén, den som

 har letts av kungen själv.
 Men läget är inte bättre

 i Armfelts nordliga, 
5 000 man starka, armé. 

Text: Barbro Rabenius
Illustrationer: Marie ”Myran” Söderman
Faktagranskning: Professor Stellan Dahlgren, 
Uppsala Universitet
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kvinnor som gisslan, om vägvisarna 
skulle få för sig att leda trupperna 
fel. Men när stormen bara blir värre 
är svenskarna hyggliga nog att skicka 
tillbaka kvinnorna (efter att, som 
det sägs, ha lagt beslag på deras 
vantar).

När trupperna slagit nattläger vid 
stranden till Essandsjön tänder de 
brasor med gevärskolvar, surt björkris 
och virke från slädarna. Men ”veden” 
tar snart slut. Männen försöker då 
värma sig genom att klamra sig fast 
vid varandra och hästarna som frusit 
ihjäl skär de upp för att värma sig och 
komma åt det varma blodet. 

Vägvisarna fryser ihjäl
När morgonen gryr har flera hundra 
män dukat under för kölden, liksom 
den ene av vägvisarna. Den andre 
visar vägen för förtruppen och är 
inte till någon hjälp. Snart fryser 
också han ihjäl.

det är så kallt. Föret är ju bra med 
hård och packad snö! 

Kämpar för sina liv
Men när soldaterna kommer upp på 
fjällvidden upptäcker de stora blå-
svarta moln, som tornar upp sig över 

snöovädret, som nästan gör dem 
blinda. Det gäller att hålla ihop och 
inte hamna vilse. Det finns ju inga 
kartor eller kompasser, utan solda-
terna måste lita till norska vägvisare, 
som svenskarna tvingat med sig. 

De har också tagit några norska 

Om mobiltelefoner hade funnits på 
1700-talet hade nog en sådan varit 
bra att ha för generalen. Det tar 
nästan en månad innan han får veta 
att kungen är död och under tiden 
hinner vintern komma på allvar 
uppe i norr. Men när beskedet så 
småningom kommer bryter armén 
genast upp och vänder hemåt.

När armén når fram till den lilla 
byn Östby vid foten av fjällen som 
gränsar till Sverige, har redan 200 
man dött i kylan sedan de gått vilse.

Utan mat och varma kläder
På nyårsafton får varje soldat sin del 
av den sista provianten: två havre-
kakor och ett kilo rått kött. Det är 
inte läge att vara kräsen!

Ordern om uppbrott för sista 
etappen kom på natten och när 
soldaterna vaknat börjar de traska 
eller rida på sina trötta, magra häs-
tar uppför fjällets sluttning. Armfelt 
befinner sig i täten med en förtrupp, 
men han färdas bekvämt i en släde 
och har pälsar och skinn att värma 
sig med. 

Målet är byn Handöl i Jämtland
på den svenska sidan. Soldaterna 
bör kunna klara av de fem 
milen över fjällen, fast

havet i nordväst. De grips av fruktan 
vid denna syn och ber till Gud om att 
han måtte hjälpa dem på hemvägen. 

Med ett rytande viner snöstor-
men in över de illa klädda männen. 
Den hårda blåsten gör att kylan blir 
upp mot tre gånger värre och trup-
pernas återtåg förvandlas till en 
kamp på liv och död! 

Karolinerna är indelade i rege-
menten och kompanier med soldater 
från generalens hemland Finland 
och från Jämtland och Hälsingland. 
En del av dem har krigat med Karl 
XII i många år. De har varit med och 
firat den stora segern mot ryssarna i 
Narva i Estland år 1700 och de har 
sörjt nederlaget i Poltava i Ukraina 
år 1709. Egentligen var ju kriget för-
lorat redan då och Sveriges tid som 
stormakt förbi.

Dessa soldater har lyckats över-
leva alla år av krig. Men detta liknar 
ingenting som de varit med om förr.

För sent att vända
De som bryter upp sist från lägret 
har tur. De hinner vända tillbaka. 
Men för de flesta är det för sent. 

Efter en stund ser soldaterna
 knappt en meter framför

 sig i det rykande
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Nu sitter de döda kvar vid sina 
utbrunna eldar i samma ställning 
som de somnade in, fastklamrade 
vid varandra. 

”Varpå om morgonen i dagning-
en vid marschens vidare anträdande 
några hundrade funnos ihjälfrusne 
och stor hop så maktlöse att vidare gå 
fram”. Så vittnar senare fältprästen 
Nils Idman, som var med på färden. 

Förvirrade av kylan
Han berättar också att ”somliga 
soldater blev yra och andra såsom 
druckne” (berusade). Detta är tyd-
liga symtom på nedkylning, då man 
blir förvirrad och känner sig varm. 
Man kan till och med börja klä av sig 
i detta tillstånd! 

Kölden är också så stark att 
”människorna en efter annan stupar 

i kull” när de rider eller går fram. 
De överlevande kamraterna plundrar 
liken på kläder och kängor och fort-
sätter sedan marschen.

Så snart någon inte längre orkar 
utan söker vila i en snödriva är hop-
pet ute. Han vaknar inte igen om 
han sluter ögonen och känner den 
ljuvliga värmen sprida sig i kroppen. 

Marschvägen bakom armén kan-
tas av både soldater och hästar, som 
frusit ihjäl på detta sätt.

 
Lång väg mot räddningen
Det blir svårare och svårare att hålla 
ihop och många går vilse. 

Nästa natt slår armén läger vid 
Enaälven. Soldaterna ligger under bar 
himmel och allt bränsle är slut. ”Vad 
jämmer, ängslan, rop och skri man 
här skåda och höra måste, kan ingen 

föreställa sig”, säger Nils Idman.
Och så här berättar en norsk 

major som går samma väg som 
svenskarna sedan stormen upphört: 
”Jag är oförmögen att beskriva det 
elände jag har sett. I högar om 10, 20, 
30 och 40 lågo svenskarna döda. De 
lågo i full mundering med ränseln på 
ryggen vart man såg. Slädarna stodo 
lastade med förspända hästar, men 
både hästar och kuskar voro döda.”

Men om kvällen den tredje 
januari kommer överlevande solda-
ter stapplande eller krypande in i 
Handöls by i Jämtland på den svens-
ka sidan. Och de blir fler och fler. 
Äntligen har de nått räddningen!

Får inte plats i husen
Det är ändå alldeles för sent för 
många av soldaterna.
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Vid den här tiden består byarna i 
dessa trakter bara av tre-fyra gårdar 
och Handöl är just en sådan liten by.

Du kan nog tänka dig hur 
hemskt det måste ha känts för de 
uttröttade och förfrusna soldaterna 
när de förstår att de inte får plats 
under tak. Trots att de röjer ut allt 
ur de få husen och ladorna och eldar 
upp möbler och annat i stora brasor 
utomhus är det helt omöjligt att 
klämma in alla i stugvärmen.

Det finns redan svenska trupper 
i Handöl. De bjuder de överlevande 
på tobak, brännvin och bröd att 
trösta sig med. Men frostskadade 
karoliner dör ändå i massor fast de 
nått räddningen. Än idag kan man 
skåda den text som ristades i en tälj-

stensplatta i Handöl, som pryder ett 
monument i byn: ”Anno 1719 den 20 
januari begrovs här 600 Människor.” 

Fortsätter strömma in
I flera dagar fortsätter överlevande 
karoliner komma till Handöl och

 många forslas vidare i slädar till 
Duved, som är den svenska

 arméns bas i Jämtland.
 Där finns större chanser att

 få tak över huvudet och mat 
 i magen.

Längs marschvägen över fjällen 
mellan Norge och Sverige hittas i 
många år efter dödsmarschen skelett, 
rostiga värjor och andra hemska min-
nen av det som hänt. 

Förlusterna är ofattbara. Närmare 
2 300 av Armfelts karoliner fryser 
ihjäl på fjället och 1 400 av dem 
som lyckades ta sig ned till byn dör 
senare av sina skador.  

Skador för livet
Hur gick det då för de överlevande? 
Inget vidare, om sanningen ska fram.

Många av dem förfrös armar och 
ben och måste amputeras. Sedan 
blev de krymplingar som fick ta sig 
fram på kryckor och försöka klara 
livhanken på allmosor från snälla 
människor. Någon hjälp med till 

exempel pensioner från staten var 
det knappast fråga om, trots att de 
offrat sig för sitt land. Sveriges kas-
sakistor var ju tomma efter det dyra 
kriget.

De få soldater som mot alla odds 
klarade sig helskinnade fick snart 
nya uppgifter. Krigandet var ju inte 
slut ännu! Snart hotade Ryssland 
Sverige och anföll våra kuster med 
sin snabba skärgårdsflotta. De brän-

de städer och var inte långt ifrån att 
inta Stockholm.

Slut på stormaktstiden
Under åren 1719–1721 slöts freder 
mellan Sverige och våra fiender. Vi 
tvingades lämna bort stora landområ-
den i Tyskland och Baltikum och ge 
upp alla planer på att bli en stormakt 
i Europa. 

Hur gick det då för general 
Armfelt, han som rest i täten i släde 
över fjällen? Jo, han klarade sig från 
äventyret med en köldskada på ena 
kinden. Sedan återvände han till sitt 
gods i Finland och dog först vid 69 
års ålder. Då var han upphöjd till 
friherre, en fin adlig titel.


