
dvs. flere tørrår etter hverandre, senkes ytterligere 17 m. 
Nesjøen har et nedbørfelt på 712 km^ og et ordinært magasin inklusive 

Essandsjøen på 340 miU. m^ og et tørrårsmagasin på 245 miU. m .̂ 
I Nesjøen og Essandsjøen er det et meget godt røyefiske og i Nedalen er det 

derfor organisert båtutleie og fiskekortsalg. * 

Kraftverkene 
Kraftverkene ligger på rekke og rad nedover hele vassdraget, i alt 13 stk. 
Strengt tatt er det bare ett eller to av kraftverkene som ligger i Sylene. Det er 
Vessingfoss kraftverk, ferdig 1971, som utnytter faUet meUom Nesjøen og 
Vessingsjøen, og Nedalfoss kraftverk, ferdig 1974, som utnytter fallet i Nea 
meUom Falksjøen ved riksgrensa og Nesjøen. 

Da Nedalfoss kraftverk ble bygd, ble det bygd veg ned til Nesjøen for 
utsprengning av avløpstunnelen. Sprengmassen fra tunnelen ble brukt til 
utiegging av den moloen hvor det leies ut båter og selges fiskekort. 
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Vessingfoss kraftverk stø ferdig i 1971. 

Historisk grensetrafikk 

Da Olav Haraldsson var på vei tilbake til Norge sommeren 1030 gikk han og 
følget hans fra Froson over Duved og Skalstugan før han tok ned i dalen langs 
Inna med kurs for Verdalen. Inndalsveien var nok allerede da i lange tider 
brukt av handels- og ferdafolk mellom Jåmtiand og Trøndelag. Seinere ble 
den gamle fjellveien tatt i bruk av pUegrimer på vei til Trondheim, og det ble 
bygd flere fjellstuer langs denne traseen, bl.a. StaUtjårnsstugan, Medstugan og 
Skalstugan. Sommers tid la mange vandringsruten lenger sør, fra Duved og 
Enafors til Skurdalsporten nær Storlien og derfra ned til Meråker. Men både 
pilegrimer og andre reisende hadde også andre alternativer til veivalg. Særiig 
trakk mange pUegrimer seg ofte unna de viktigste ferdselsårene og tråkket 
nye stier, langt fra folk. I de nærmere 500 år HeUig Olavs grav var et viktig 
reisemål også for folk østfra, fant nok pilegrimene seg flere ruter over fjeUet. 
Siste stavelse i navn som Ekorndorren og Skardøra er et minne om at folk fant 
åpninger meUom de høye ^ella også i Sylene. 

De fleste som passerte gjennom disse fjeUovergangene var nok jamter. Slik 
kan vi snakke om en dominerende vestiig trafikk, sjøl om folk naturligvis etter 
endt ærend i Trøndelag siden gikk samme lange og harde vei tilbake. I mange 
hundre år sto jamtene i en mellomstUling i forholdet tU Norge og Sverige. To 

Gjennom Ekorndorren gikk pikgrimstrafikken til øgfra Trondheim i flere hundre år. 



nasjoner striddes om hvor Jåmtiand hørte hjemme. Med Trøndelag var 
kontakten ikke minst sterk pga. behovet for salt, fisk og jordbruksvarer, og sjøl 
etter at Jåmtiand var tilfalt Sverige for godt i 1645 fortsatte samhandelen. 
Både i Trondheim, på Levanger og ved andre lokale markeder vårjakt- og 
fangstvarer fra Jåmtiand et vanlig innslag helt inn i vår tid. Og bare på 1700-
tallet tok ikke mindre enn 200 jamter borgerskap i Trondheim. 

Farende i fjeUet kunne ha langt andre hensikter enn de fredelige pile
grimene, fangsfolket og kjøpmennene. Til forskjellige tider har hærfolk vært 
på vandring i dette ofte barske og ugjestmUde fjellområdet. Også denne 
trafikken er i alt vésentiig kommet fra øst. Opp gjennom historien har de 
svenske innfall i Trøndelag vært mange, men sjelden særlig vellykkede. Bare 
en gang førte angrepet tU erobring, i 1658 da Trøndelag i en kort periode kom 
inn under svensk myndighet før landsdelen ble gjenerobret og avgitt. Et norsk 
hærtog mot Sverige ble gjennomført høsten 1808, og da gikk marsjen opp fra 
Meråker og stanset ikke før inne ved Jårpen skanse der troppene vendte om 
etter noen dager med stiUingskrig. 

Ikke mindre enn ni fjellveier er registrert i grensetraktene i midtre del av 
Trøndelag. Sør for Sylmassivet har vi nevnt Ekorndorren og Skardøra. På 
nordsida kom ei rute fra Handol langs Handolsålven, nordom Essandsjøen og 
ned tU Tydal (Armfelt-ruta). 

TVagedien i Tydalsfjellene 

Tilbaketoget tU general ArmfeU og hans karolinerarmé over TydalsfleUene 
ved årsskiftet 1718/19 er velkjent historie. Få begivenheter har levd så lenge 
på folkemunne som denne tragedien, og mange artikler og bøker er skrevet 
om den sørgelige skjebnen denne svenske hæravdelingen led. 

I august 1718 hadde den svenske nordarméen, en styrke på vel 10 000 mann 
med drøyt 6700 hester, gjort innfaU i Trøndelag, og hele høsten holdt de 
Trondheim beleiret. Men forsvaret av byen var såpass sterkt at svenskene ikke 
greide å gjøre noen erobring. Det endelige tilbaketoget over grensen startet 
etter at ArmfeU hadde fått melding om at Karl 12. den 8. desember var falt ved 
Fredriksten festning i Halden. 

Sist i desember 1718 gikk marsjen opp Gauldalen. Det planlagte raske 
seinsommerfelttoget hadde trukket i langdrag, og soldatene hadde aU i flere 
uker savnet vinterutrustning. 2. juledag tok arméen med ca. 200 hester og 
noen tvungne lokale kjentmenn opp fra Haltdalen. Målet var den nærmeste 
bebyggelsen på svensk side, Handol, en strekning på seks-sju mU, for det 
meste i snau^eUterreng. Men fjellet lå med hard skaresnø og bød på relativt 
gunstige forhold. 

AUerede på den første etappen, over tU Østby i Tydal, bukket mange av de 
tynnkledte blå-gule soldatene under. For å unngå større tap av menneskeliv lot 
ArmfeU arméen ligge i ro i Tydal de siste to dagene fram tU nyttårsaften. Her 
skuUe de samle krefter tU de resterende 45 kilometrene, en krevende tur 
gjennom høyfjeUet. 
Under oppstigningen fra dalen svartnet himmelen i nordvest. Vinden frisknet 
på, og snart drev snøbygene tett over den lange rekken med soldater. Lefr for 
natta ble slått ved nordenden av Essandsjøen. Her fant soldatene lite å nære 
bålene sine med og måtte ty tU både geværkolber og sleder i et desperat forsøk 
på å holde varmen i den kraftige snøstormen som nå herjet i ^eUet. AUe bål 
sloknet lenge før daggry, og både oppbrudd og den videre marsjen skjedde i 
fuU uorden. Hele arméen var snart i oppløsning. Hver mann hadde nok med å 
berge seg sjøl. Mange segnet om av frost og utmattelse i løpet av dagen, og 
ingen hadde mulighet tU å hjelpe dem opp igjen. Da mørket senket seg denne 
dagen, den l.januar 1719, ble leir slått ved Bustvola like ved grensen. Brensel 
fantes det heUer ikke her, og de sparsomme mafrasjonene var også på det 
nærmeste tatt slutt. Kulda og stormen tok hundrevis av liv denne natta, 
utslettet så å si en finsk avdeling som fra før hadde vært igjennom mange 
vintertokt. Men på dette felttoget stilte svært dåriig rustet. De fleste hadde 
uniformsplaggene rett på kroppen, uten noe varmende undertøy. 

Minnesmerket på Bustvakn der Armfelts soldater gjennomgikk umenneskelige 
lidelser først på januar i året 1719. 


