
Ved siden av oss sto en engelskmann som hadde fast stasjon her i
sommer. Han var den pasjonerte fisker, men som fiskested betraktet
var kanskje ikke Nedalen det heldigste valg. Men at han lite eller
intet fikk berøvet ham ikke hans sportsårjd. Hver eneste dag fra
morgen til kveld kastet han, om dagen i vatna, om kvelden i elva.
Fjærlett og luftig dalte hans tørrflue ned på vannflaten. Men fisken
estimerte den ikke. Men noen meter nedenfor' sto vår venn frå
Hommelvik og trakk iland to fete ørreter på sin markstang. Vi
følte det nesten som en hån og fornærmelse mot vår utenlandske
gjest og all hans fullkommenhet. En dag fikk sannelig en mann ti
ørreter på mark oppe i Honktjønna, mens engelskmannen kom helt
tomhent hjem derfra. Ville han mon nå endelig kapitulere for mar-
ken? Vi betraktet ham. Hans blikk dvelte et øyeblikk ved de to
fiskene på stranden, og vi innbilte oss at det i denne stund foregikk
en liten kamp i hans indre, en aldri så liten tautrekning mellom
marken og tørrfluen. Selvsagt var kampen kort og utfallet gitt: En
bue i luften, og tørrfluen la atter på vannet, nyfrisert og oljebalsa-
mert, lekker, fristende.

En tålmodighet som denne hadde i sannhet fortjent en rikeligere
belønning. På de seks dager vi var der, var fangsten sier og skriver
en fisk, ikke liten, ikke stor, ganske alminnelig. Men den føltes som
en lettelse for oss alle. Og da den neste morgen ble servert ham til
frokost, gyldenstekt og surret i rømme, nød vi alle stunden.

Selv oppga vi fort fisket. Vi ville heller vandre og nyte fjellets
fred og sjarm, se på reinsflokkene som søkte opp mot sneskavlene i
varmen, lytte til alle de mange fuglelåtene frå kjerr og kratt og tue
og speide ut hvor de kom fra. Og vi gledet oss over blomstene, hele
den rike fjellflora. Å studere den var nesten det morsomste ved hele
fjellturen. For vi hadde vår lupe med, og under den blir den mest
uanselige lille fjellblomst en liten åpenbaring av skjønnhet og prakt.
Det er som den tar til å leve under glasset og betror oss uten tøven
alle sine hemmeligheter.

Jo, dagene på fjellet er som et eventyr, med vandringer over
endeløse floer, langs blinkende tjern og fossende stryk, og mellom
hvite bjerkestammer i solvarme lier — et eventyrrike vi alle eier
og hvor vi alle er velkommen.

PERCY
HALLENCREUTZ Levande Karolinerminnen

Nils Suul på Lillmon i Verdalen lutade sin resliga gestalt mot stenen
bakom gårdshusen medan han berattade: «Hår var det far skulle
ha varit med 1860, når dom gravde upp karolinernas grav. Det var
då vågarbetarna låg hår uppe i Innsdalen. Man kom overens om att
undersoka om den gamla sågnen om graven hade något fog for sig.
Ingen visst ju såkert, men den gamla Gunhild Klonaas hade talat så
lange om att det stått ett kors på platsen forr. Och når det nu fanns
så många modiga karlar på gården, kunde man vål våga på. Så
borjade dom grava. Men nar dom fann månniskoben, blev det så
nifst, att hela skaran måste gå in och ta sig några supar for att få
mod att fortsåtta. Sedan gravde dom fram 32 skelett, som låg skav-
fottes med hånderna efter sidorna. Man fann också uniformsknap-
par, en slantpung med dragrem i vilken det låg några karolinska
mynt, skosulor samt två små skedar. Når man undersokt graven
noga, lade man igen den. Och sedan har vi aldrig plojt runt om-
kring har — — —».

Nu gållde det om man en sensommardag 1955 skulle kunna få
beråttelsen verifierad och mojligen tidsfixerad. Vi hade kommit både
från Norge och Sverige. Från Verdal kom overste Spillhaug och
lånsman Suul och från Sverige forfattaren Torsten Boberg och jag.
Spadarna borjade arbeta, medan varje uppkastad jordhog sållades
och krattades ut. Forst på nårmare en och en halv meters djup upp-
tåcktes rester, som tydde att vi voro på rått våg. Delar av små krit-
pipor, bitar av en gron fåltflaska kom i dagen. Och dårunder fri-
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Herretjam, Østby Tydal

lades sakta benrester. Sex kraftiga skallar och ben av hogresta mån
låg tatt samman. Medan vi undersokte dessa fynd borjade det skym-
ma och vi ansåg, att vi knappast kunde få veta mer an vi redan
funnit utan att frilågga hela det stora gravområdet. Allt tydde på
att vi stod vid en krigargrav, om vilken traditionen talat sanning.
Någon tråffning på denna plats år ej heller kånd. Dåremot talar
den armfeldtska krigshistorien från 1718—1719 om stark avgang
från forbanden genom sjukdom. Ett antal sjukkvarter skulle åven
ha varit ordnade från Stene Skans upp emot Suul. Kanske de okånda
krigarna i graven vid Lillmon ha dott i frossa på återvåg till Sverige
under uppehåll i Lillmogården? Undersokning av vissa rester, som
såndas till Oslo fastslog, att gravresterna voro från 1700-talets bor-
jan, och dårmed torde man ha kommit så nara lesningen som mojligt.

Sedan allt forsiktigt lagts tillråtta och graven åter tåckts med
torv, holl vi en kort bon vid de namnlosas sista viloplats. Nils Suul
foljde oss fram till vågen och viftade farvål, då vi drogo åt olika
hall. Når hans ståtliga gestalt forsvann i det tjocknande regndiset
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Grasmo med Floren kapell

stod han dår som bårare av «Levande karolinerminnen». Osokt kom
frågan: «Ar han den ende, som ånnu bevarar minnen och sågner,
som levat genom 200 år från ofredens år 1718—1719, eller finns
det fler bland dalar och fjåll i grånsbygderna?» Folj mig och jag
skall soka svara på frågan.

Molnen stryker tunga over Kjolhaugene, når vi skakar av blotan
utanfor Henrik och Kari Sulåmos stuga nere vid Faerensjoen. Men
dår inne vårmer spisen gott och fotogenlampan susar hemtrevligt.
Samtalet kommer snabbt igång, når frågan om karolinerminnen
kastas fram. — «Jo då, kapten Stadheim fick når ingenjorerna år
1938 byggde bron over an, två karolinska mynt, som en soldat fann.
Det var just dår borta, dår Armfeldt råstade efter marschen over
Kjolahaugene den 26.—27. augusti 1718. Och borta vid skansarna
våster om Stenselva fann Torleif Reistad for nara 50 år sedan en
del knivar och annat. Men ingen tog hand om detta och allt for-
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svann. Annu kan man finna skansarna och Armfeldts broar —
kavelbroarna — både på karten och ute i terrången.1) Men nu skall
pråsten få hora det basta av allt; Det ar vad klockorna ringde i
Trondheim når Karl XII var dod. Vår Fjrues klocka ringde ut:
«Kongen e' dau. Kongen e' dau. Kongen e' dau!» Baklandets lill-
klocka frågade genast: «Koles dau fikk'n hain? Koles dau fikk'n
hain? Koles dau fikk'n hain? Och svaret kom med eftertryck f ran
storklockan i Domkyrkan: «Faen to'n! Faen to'n! Faen to'n!»

Med klocktonerna ljudande inom oss soker vi oss efter kavel-
broarna nedfor Mediåsen mot Trangdolan. Dar hejdar Trygve Hof-
stad oss och låter minnena få liv i sågendikten om han Stor-Ingvald.
Kanske någon farande turist stannat vid minnesstenen på Levrings
gård vaster om Stene skans och undrat vern Stor-Ingvald var. Tryg-
ve Hof stad ger svar: «Han var fødd på Sandbåcksmon och var
husman och dragon for Levring. Når finnarna i karriår stormade
nedfor branten mot bron over Trangdola, gjorde dragonerna mot-
stand, men kastades over anda. Under tumultet drevs Stor-Ingvald
av sin hast, men tog skydd mot ett stabbur. Dar fick han det ena
benet avhugget, men stodde stumpen mot trappan, och innan han
skonk ihop av blodforlust hade han falk 12 fiender!» Så sjunger
den norska folkvisan om håndelsen. Osokt kommer i tankarna:
«Har foll Norges Sven Dufva».

Markabygda ligger ensligt i skogen mellan Skogn och Forra-
dalen. Dar råstade Armfeldt den 1. november och skall ha haft
sitt kvarter på Buran. Ole Andresen tar oss ut på gardstunet och
pekar ned mot skogsbrynet: «Dar på potatisåkern kunde bestefar
fortalja att annu i slutet på 1700-talet syntes den svarta askan nere
i jorden i ett stort kvadratiskt monster efter lågereldarna. Det var
dar nere dom fann trepundskanonkulan och en bit långre bort mot
skogen skårpspånnet med Fredrik IV:s monogram — — —». Bada
beivras på gården som levande minnen om fiendehåren och spejandg
norska infanterister, som buro Fredriks monogram.

*) Undersokningar har senare visat att skansarna i sitt nuvarande skick
maste henforas till de forsvarsarbeten, som anlades av generallojtnant C. von
Schmettow under 1808—1809 års krig.
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Olaus Anne framfor storstugan i Tydalsaune

Från Markabygda ar vågen lang over fjållryggarna till den
grånstrakt genom vilken återtåget gick mot fasornas fjall i slutet
av december 1718. Gamle Esten Trondsaune i Aunegrenna stodde
sig mot lien, når han såg framlingen nalkas. Inte ville han garna ge
sig i samspråk med en nyfiken turist, men infor frågan om vandraren
fick ta med sig en halsning over gransen till Torsten Boberg, glim-
tade det till i Estens ogon: «Kanner du Boberg? Ja då vill jag
prata med dig!» Och minnena kommer levande och akta. Dom
har redan delvis återgivits i Bobergs bok «3000 man kvar på fjal-
let», var f or vi ej tar med dem nu. Men innan vi skiljs åt, maste
Esten dock in i stugan efter ett gulnat papper med tre kraftigt
tecknade namn — Gustaf Petri, Bertil Uggla, Håkon Rode. —
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«Dessa tre fårdades over Bukkhammaren i mars 1919. Hade karoli-
nerna haft deras utrustning hade ingen blivit efter». Tre fram-
stående svenska officerares namn yavs samman med handelser två-
hundra år tidigare.

Dår Bukkhammaren sluttar brant ned mot Floren går den unge
bonden och kanner på kornskylarna. Vid frågan om han hort något
om slaktplatsen på Naesmoen, skrattar han gott: «Det ar val inget
att prata om nu. Då vill jag mycket hellre prata med dig svenske
om Atlantpakten». Samtalet kunde dock snabbt foras in på gamla
sagner. Vi stannade på platsen vaster om gården: «Har var slakt-
platsen. Hit var det sex man kom efter de andra, som brant stab-
buret och tomt ladugarden. Nar mor i gården såg dem, sade hon
till gubben att gå ut och saga åt karlarna att komma in for att få
litet mat och varme. Når han kom ut på gården, ropade dom och
tiggde: «Slå icke ihjål oss. Vi åro så sjuka. Vi har ingenting brånt».
Ingen kunde vål tro "att en plundrad familj skulle handla så mot
fienden — — —».

Gamle Olaus Aune i Storaunegården i Tydal nickade dock sam-
forstand, medan vi gick bland foremålen från 1718—1719 i hans
gårdsmuseum: «Den håndelsen kan visst vara sann. Vi skall komma
ihåg, att de karolinska soldaterna aldrig gjorde storre åverkan an
vad som var nodvåndigt for deras eget liv. Disciplinen holl dem!»
Ur minnenas vårld stiger en skara fram som tvingar till respekt och
beundran 230 år efter sin dod.

Ola Dstby kisade bort mot Oyfjållet, når han pekade ut vågen
genom Dstbyn, dår trummorna nyårsmorgonen 1719 kallade till
marsch upp mot «Dodningsfjållet»: «Om jag båra haft kvar ryttar-
sabeln med årtalet 1690, som jag fann vid alven, så skulle du ha
fått den. Men nu skall du i stållet få handkvarnen, som jag funnit
och lagt på varden hoyest i fjållet. Du kan icke gå fei på den». —
Men fjållet år stort och mången varde skymtar efter vågen. Hand-
kvarnen fann jag aldrig. Men over fjållet foljer sagner och historier
beråttade av Ragnhild Lien, Henning Kloften, Jens Jensgård samt
broderna Ola och Lars Ostby. Flera av dessa, som givit mig minnena
åro nu sjålva borta. Men an viskar det i Sjursgårdens hus och Gam-
melgardens skugga, dår levande minne bo. De folja vandraren forbi
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Herretjårn, Svensklågerstjårnarna bort mot Ranglan, dår norrlands-
artilleristerna holl likvaka och måste låmna sina fyra trepunds-
kanoner.

Vid Bustvålamonumentet måste man stanna och f raga sig: «Var-
for har vi så få levande karolinerminnen på den svenska sidan av
grånsen? Vi har monumenten, men yttest få sågnar som bevarats
genom generationerna. Ar det jårnvågen, turismen, jaktet, som tagit
dod på beråttarvilja och stilla grubblande over traditioner, som
kunnat bevarast i de norska grånsstroken?»

Jo, ett minne lever i alla fall, och om det kan Anders Olofsson
i Storvallan beråtta. Det år sågnen om Armfeldts krigskassa: «Når
soldaterna i livkompaniet, som hade ansvar for krigskassan, kom
fram till trakten av Rundhogen och sokte skydd bland de glesa
tråden vid forsen, voro de så utmattade, att de inte orkade fora
kistan med kassan långre. Dom gomde den dårfor och hogg en
blåckning ned till Handol. Det beråttas, att Armfeldt 1736 på sin
dodsbådd viskat: «Den som finner mitt bleck han finner min skatt».
Många har sedan dess sokt efter skatten. Sista gangen vi vet att
några var ute efter den, var det två mån från Handol. For att
klara sig mot trolltyget, som graserade kring skatten hade dom tagit
med sig måsshaken från kapellet. Den skulle såkert skydda. Men
når dom hållit på att grava en stund, råtade den ene på ryggen
och fick då se en krigare i grå kappa, som stod och titta ned på
dem medan han mumlade: «Vern skall jag ta forst?» «Taintemej!»
skrek den forskråckte Handolingen och rusade hem tått foljd av
den andre. Den gangen var det nog nara att skatten blev funnen!»
slutade Anders.

Kanske ligger krigskassan dår ånnu och vantar på den djårve,
som kan lyssna till de levande minnena och gripa dem som skatter
varda att bevara.

41


