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FÖRORD
År 2001 är det ett sekel sedan Tössbo knektar för alltid lade ned sina vapen. Sveriges tid som
europeisk erövrarmakt var slut, och en värnpliktsarmé med uppgift att istället försvara landet
tog över. Indelta yrkessoldater hade smånationen Sverige inte längre någon användning för.
Då hade de som krigsmän i Dalslandsbataljonen tjänat stormaktstidens svenska kungar i
praktiskt taget alla fälttåg sedan 1624. Genom Trettioåriga krigets många blodiga slag till
Stora nordiska krigets avgörande på de nordtyska slätterna gick deras väg. 
En sista lika lysande som meningslös seger orkade de kämpa sig till innan de uttröttade,
övergivna, utsvultna och sjuka gick mot ett bittert nederlag, instängda i en holsteinsk
gränsfästning. 
Skådeplatserna, där soldater från Fröskog, Färgelanda och Holm föll i denna slutakt i det
karolinska dramat och slutligen hela Västgöta-Dals regemente med Tössbo kompani
upplöstes och försvann, är inskrivna som Gadebusch och Tönning i Västgöta-Dals
regementes annaler och därigenom också för all tid förknippade med Tössbo härads och
Dalslands historia. 
1998 bildades i Gadebusch ”Kulturhistoriska föreningen 1712” för att dokumentera
omständigheterna kring fältslaget mellan Sverige och Danmark 20 december 1712.
Målsättningen är att traditionsföreningar från Sverige, Danmark och Mecklenburg skall
besöka slagfältet i vänskapligt samarbete. Föreningen har i detta syfte gett ut en bok om
Slaget 1712 och avtäckt ett monument "till minne av det största fältslaget i Mecklenburgs
historia".                                            
                                                                                                  Bertil Holmström
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TÖSSBO KNEKTAR OCH DEN INDELTA ARMEN

Tössbo kompani hade sitt ursprung i den krigsordning som under 1624 infördes efter
Gustaf II Adolfs beslut att sätta upp tre regementen med sammanlagt 24 kompanier. 
Ett av dessa regementen fick senare namnet ”Västgöta-Dals” och bestod av 1 264 man. 
Det rekryterades under de första 60 åren genom att myndigheterna helt enkelt rekvirerade –
”skrev ut” - det manskap man behövde. 

Men det var ett system med många brister, och 1685 ersattes det av Indelningsverket som
organiserade bönderna i rotar vilka höll de "indelta" soldaterna med utrustning, mark och
torp. Därmed hade Sveriges kungar för första gången tillgång till en stående yrkesarmé. 

Inget tvivel kan råda om syftet. Detta
var en organisation för att genomföra
och säkerställa svenska erövringar på
den europeiska kontinenten! 
Ingen vanlig medborgare i den tidens
Sverige kunde ha haft någon som helst
anledning att uppfatta den indelta armen
som en f ö r s v a r s m a k t. Hela dess
historia är egentligen ett enda långt
lidande för den övergivna och utarmade
allmogen hemma i Sverige. Den
lämnades konsekvent att försöka
försvara sig själv varje gång som
grannländerna passade på att hugga dem
i ryggen, när knektarna gett sig av till
Polen eller Pommern för att säkra
Sveriges stormaktsintressen. Från slaget
vid Breitenfeld 7 september 1631 till
erövringen av Donauwörth 29 mars
1632 och ödesdigra Lützen 6 november
samma år. Hem några år och så ut igen.
Till Leipzig 1642 och oändliga
posteringar i kontinentfästningarnas
garnisoner. Västgöta-Dals regemente
bestod av två huvuddelar: 
Dalslands - och Västgötabataljonerna. I
Dalslandsbataljonen ingick 4 kompanier
om totalt 500 man från Tössbo, Vedbo,
Valbo och Sundals härader. 

Bild 1. Tössbo omnämns första gången i ett kungligt brev från 1287 som ett härad på Dal.
Från 1950-talet också namnet på den storkommun som senare bytte namnet till Åmål.
Av kartan framgår hur tätt kompaniets boställen och soldatrotar låg utspridda över det rekryteringsområde som
idag är Åmåls kommun. Det var från sådana boställen och torp som karolinska, gustavianska och bernadottska
arméerna rekryterade sin soldater.

Med Indelningsverket fick landet en stor, helt ny grupp medborgare:
k n e k t a r n a! I de flesta socknar var de fler än både adelsmän och präster. Enbart inom
Tössbo härads sex socknar fanns 150 militärfamiljer i boställen och soldattorp. Far i huset var
alltså mestadels utomlands. I bästa fall tog han sig hem någorlunda hel efter några år. Annars
åkte familjen ut till förmån för en ny indelt knekt. 
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I Tössbo bodde kompanichefen på Sörböle (nuv. Gustafsberg), löjtnanten bodde på Tydje
stom, fänriken på Myran, fältväbeln på Amundebyn och sergeanten på Bergane. Kompaniets
meniga - knektarna - bodde på sina torp runt om i skogarna.

FRÅN SLAGFÄLT TILL SLAGFÄLT

Under 1600- och början av 1700-talet såg Europa helt annorlunda ut än i dag. En del länder,
däribland Sverige och Danmark, var till ytan mycket större. Det var en ständig kamp om
herravälde och makt. Inte minst mellan just Sverige och Danmark vilkas markbyten ofta
skedde på varandras bekostnad. 
År 1700 var svenska riket till ytan 990 000 kvadratkilometer. Det är mer än det dubbla mot
idag! På denna enorma yta fanns bara 2,5 miljoner innevånare. 
Armen var på 61 000 man - med reserver 88 000 - och flottan hade 50-talet fartyg med
11 500 man. Förhållandet avspeglar mycket tydligt Sveriges, dvs. kungens, främsta ambition
- att försvara positionen som stormaktsmonark. 
Till Norden räknades Sverige (med Finland), Danmark (med Norge) och Ryssland. Europas
karta i övrigt, som idag rymmer ett 30-tal stater, var vid den aktuella tiden - främst i det som
idag är Italien och Tyskland - söndersplittrad i långt mer än 300 olika riken eller små
självständiga områden. En del var inte mycket större än ett lantgods. Många av dem var
ständigt inblandade i krig eller stämplingar mot varandra. En lång rad av dem i norra
Tyskland blev också på ett eller annat sätt indragna i Stora Nordiska kriget. Som Holstein,
Mecklenburg, Sachsen, Bremen, Verden och Pommern. Det vimlar av dem.

Bild 2. Karta över det aktuella
stridsområdet 1712-1713.

DET KAROLINSKA
STRIDSSÄTTET

För att rätt förstå det som
kulminerade vid Gadebusch år
1712, måste man veta något om
den dåtida stridstekniken. 
Fältslag utkämpades enligt den
s.k. Lineartaktiken, vilken innebar
att befälhavarna utsåg lämplig
plats med tillräckligt manöver-
utrymme. Där ställdes härarna
upp i parallella linjer med fronten
mot varandra. 
Infanteriet i centern. Kavalleriet
på flyglarna. På ett givet tecken
störtade linjerna mot varandra.
Soldatmassan som kom rusande

skulle hålla samman och fungera som en ”kropp” med de olika grupperna, ”lemmarna”, på
sina respektive platser. Leden fungerade som murar av kött och blod. Strategiskt utplacerat
artilleri plöjde blodiga gator genom den mänskliga muren. Man försökte i det längsta hålla
linjerna obrutna eftersom avsevärda problem uppstod om trupperna kom i oordning eller om
förflyttningar bar in i olämplig terräng. 
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Omgruppering till nytt anfall måste ju ske så att styrkans olika ”kroppsdelar” bildligt talat
återigen hamnade på rätt plats och inte ”armarna” bland ”benen” och tvärtom. Detta agerande
på slagfältet kallades ”rangerad uppställning”. 
Striderna vid Gadebusch visade, vilket framgår av den fortsatta berättelsen, flera exempel på
hur rangerat anfall både kunde lyckas och misslyckas. Denna stereotypa och tungrodda
stridsteknik exekverades alltid till priset av gigantiska förluster i döda och sårade. Oavsett om
man vann eller förlorade själva slaget. Man kan med en modern travestering rent av påstå att
det var Lineartaktiken och de rangerade striderna som gav begreppet "kanonmat" ett ansikte! 

Under Karl XII:s tid införde svenska armen emellertid en helt ny stridsteknik som innebar
frihet för underbefälhavarna att, med hänsyn till stridsavsikten och terrängförhållandena,
avvika från linjesystemet för att lösa speciellt tilldelade uppgifter beroende av det taktiska
lägets växlingar under slagets gång. Den fick namnet "Karolinska taktiken" och anges som
bidragande orsak till den karolinska arméns många framgångar.

DET STORA NORDISKA KRIGET

År 1712 hade Karl XII varit borta från Sverige i 13 långa år. Han hade hastat från det ena av
Europas hörn till det andra för att bevaka sina territoriella intressen. Men den tidigare så
segerrika karolinska armen hade inkasserat några riktigt förnedrande ryska snytingar vid
Ljesnaja och Poltava. 
De svenska besittningar som Karl XII:s far och farfar tidigare erövrat höll på att, sedan han
1709 dragit sig undan till Turkiet, obönhörligt glida honom ur händerna. 
Danskarna hade, efter frederna i Brömsebro och Roskilde, sett en öppning i sina aldrig
uppgivna planer på revansch för de många förnedrande förlusterna av territorium. Danske
kungen hade därför ingått ett anfallsförbund med Sachsen, Polen och Ryssland. Den
gemensamma målsättningen var att krossa stormakten Sverige. 
I februari 1700 gick Sachsen till anfall och därmed inleddes det som i historieböckerna kallas
”Stora nordiska kriget”. Trots att det till största delen fördes söder om Östersjön.

Västgöta-Dals regemente fick vid krigsutbrottet till en början stanna i Sverige för att bevaka
gränsen mot Norge. Under de kommande 12 åren deltog sedan olika kontingenter i Karl XII:s
fälttåg ute i Europa. Det var först när Magnus Stenbock organiserade en ny svensk armé på
c:a 16 000 man som hela regementet sändes iväg till Polen. 
Efter en marsch till fots på 45 mil kunde korpralen Jonas Nilsson från Åmål, knektarna Per
Olofsson från Mo och Jon Svensson från Fröskog gå ombord på transportskepp som väntade
i Karlshamn. 
Den 14 september 1712 landsteg en första kontingent om 9 400 man på Rügen. 
Vad ingen av de debarkerande då visste var att en ren katastrof hade utspelats i deras
kölvatten. En dansk flottstyrka hade nämligen kapat de svenska fartyg som skulle föra över
deras förnödenheter.
Samtidigt försämrades vädret. Andra omgångens drygt 6 000 soldater hann därför aldrig
komma iväg! 30 000 ryssar och sachsare blockerade vägen mot Polen. 

Efter ett uppehåll i svenska Stralsund bröt Stenbock i slutet av oktober upp för att istället gå
västerut mot den svenska besittningen Wismar vid Östersjökusten och där invänta
nödvändiga förstärkningar och förnödenheter. Men svenskarna hade under hela uppehållet i
Stralsund stått under skarp uppsikt. Utkomna på öppna fältet dröjde det inte länge förrän
Stenbocks spejare kunde rapportera att ryska trupper från öst, sachsiska trupper från sydost
och danska från väst börjat röra sig för att genskjuta svenskarna. 
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Utan förstärkningar och förnödenheter hotades Stenbocks soldater nu att bli kringrända och
inneslutna av tre numerärt överlägsna arméer. 
Vad göra? Utbrytning? Kapitulation? Flykt i vild panik? 
Natten till den 4 december fattade Stenbock sitt beslut. 

"HA’N I LUST ATT GÅ PÅ DEM?"

Tidigt nästa morgon delade staben ut Stenbocks nya order: ”Avmarsch väster ut!” 
Manskapet tog för givet att man skulle försöka nå fram till och in i det vänligt sinnade
hertigdömet Holstein där det låg inklämt mellan svenska besittningarna Bremen och Verden, 
tysk-romerska Mecklenburg och Danmark. Men vad Stenbock i själva verket har beslutat är
en offensiv. Man skall slå till mot inringningens svagaste länk. Danskarna! Men det måste gå
fort. Tiden är knapp och överraskningsmomentet är en förutsättning för att operationen skall
ha någon chans. Omedelbar avmarsch! 
Hela dagen tågade man västerut. Rast under natten och sedan oavbruten marsch i två dygn,
innan manskapet äntligen får rasta några timmar. Redan klockan tre nästa morgon är
trupperna ånyo på marschfot och på kvällen den 8 december når man fram till Gross Bröts en
knapp mil sydöst om staden Gadebusch i Mecklenburg. Här finns den danska hären!

Stenbocks armé har nu tillryggalagt 48 mil till fots på litet mer än fyra dygn. Manskapet
är uttröttat och utsvultet. Men det blir bivack under bar himmel och största möjliga tystnad.
En grupp beridna spanare sänds ut och i närheten av byn Wakenstädt stöter de på en dansk
patrull. 
En ortsbo som tjänstgör som vägvisare upptäcker svenskarna och ropar: ”Tillbaka,
svenskarna är här!” Det tror inte danskarna, och en major svarar: ”Varför skulle Djävulen
söka sig häråt?” I nästa ögonblick är danskarna kringrända och tillfångatagna. Vägvisaren
lägger benen på ryggen och kan en stund senare med andan i halsen informera danska
högkvarteret om vad som pågår ute i nattmörkret. 
Klockan fyra på morgonen beordrar general Jobst von Schloten sina trupper att omedelbart gå
i ställning kring byn Wakenstädt. Platsen är illa vald för ett fältslag. Full av kärr och
sumpmark. Vädret är bedrövligt med snöblandat regn. Men danskarna förhåller sig tills
vidare overksamma i väntan på förstärkning av 3 500 sachsiska soldater. 
Svenskarna bryter upp från sin bivack kl. sju och kl. nio får Stenbock besked om danskarnas
ställning i den sumpiga omgivningen. Terrängen omöjliggör framryckning på vedertaget sätt.
Stenbock prövar därför en rockad. En infanteribataljon avdelas för att skydda artilleriet.
Återstående 18 bataljoner delas upp i mindre grupper. Överste Nils Palmfelt skall leda
Västgöta-Dals regemente i drabbningen, med överstelöjtnant Gustaf von Mentzer och major
Anton Didron som bataljonschefer. 
Kl. 11 på förmiddagen inleds den svenska uppmarschen. Det står snabbt klart att det svenska
artilleriet pjäsmässigt är mycket överlägset det danska, och det inleder intensiv beskjutning
mot det danska infanteriets ställningar. När svenskarna nu står i anfallslinje kommer den
småväxte Magnus Stenbock iklädd grå syrtut framridande till sitt hårt slitna manskap och
ställer frågan: - ”Nu sen I för Eden våra fiender, ha´n I lust att gå på dem och visa Eder
kärlek för Eder Konung och Fädernesland?” – ”JA!”, skrall det som ett eko i bergen har ett
ögonvittne - eller snarare öronvittne - berättat. 
Vid halvett-tiden drabbar styrkorna samman. Det svenska artilleriet rycker fram under
eldgivning följt av infanteri. Samtidigt försöker danskt kavalleri angripa svenskarnas högra
flygel men möter infanterister som kastar dem tillbaka. (Svenska infanteriet fick efteråt
mycket beröm för att det lyckades hålla sina formeringar: "Inte en enda gång råkade man i
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oordning utan trädde överallt fienden modigt under ögonen tills man kom på 10-15 steg då
man avgav sin första salva med den mest förfärande verkan...") 
Stor oreda uppstår däremot i de danska leden och i trängseln hamnar det danska kavalleriet
framför och i vägen för infanteriet. I röran missar man också en avgörande svensk
omgruppering. Svenska kavalleriet på högra flygeln tar sig nämligen oupptäckt förbi
sumpmarkerna och det överraskande anfallet driver danskarna tillbaka till Wakenstädt.
Västgöta-Dals regemente och Dalregementet angriper under hård beskjutning de danska
kanonerna och lyckas tysta dem. Efter en timmas förbittrade strider rivs de danska
bataljonerna slutligen upp och flyr. Klockan tre på eftermiddagen är striderna över och
Sverige har utkämpat sitt sista rangerade slag. 

Danskar och sachsare hade från början förfogat över drygt 19 000 man och 13 kanoner. När
slaget var över hade de förlorat 6 000 man, därav 2 500 fångar. Därtill föll artilleriet och en
stor del av trängen i svenska händer. Sverige, som hade 14 000 man och 30 kanoner,
förlorade 1 600 man i dödade och sårade. Västgöta-Dals regemente hade 74 sårade och 22
döda. 
Bland de stupade fanns överste Nils Palmfelt, kaptenerna Johan Hierta och Karl - Henrik
Patkull samt löjtnanten Johan Wijnbladh. Bland de sårade fanns kaptenerna Belfrage, Hård
och Trotz samt löjtnanten Gyllenstorm.
Militärt var detta en lysande svensk taktisk triumf. Men den möjliggjordes genom två
allvarliga danska misstag:  valet av ställning och den förbisedda omgrupperingen av svenska
kavalleriet. Och de skulle följas av ännu ett. Men den här gången ett svenskt!

"DEN LÄNGSTA OCH HEMSKASTE NATT"

När nyheten om segern når Karl XII i hans exil nere i Turkiet, utnämner han på stående fot
Stenbock till fältmarskalk. Men segraren från Gadebusch är sliten och uttröttad av det hårda
livet i fält och flera veckors smärtsamma gallstensanfall. De åtgärder som han nu vidtar
kommer han - korrekt eller inte - bittert att få ångra och dyrt betala under resten av sitt liv. 
Den långa marschen och hårda striden har uttömt de svenska soldaternas sista krafter. Vila
och vård är absolut nödvändigt för att inte hela armen skall kollapsa. Därför tvingas Stenbock
avstå från att förfölja och oskadliggöra de flyende danska trupperna. Ett beslut som skulle
visa sig ödesdigert. De förnödenheter som han sedan tre månader fortfarande inte sett röken
av, ligger nu på Östersjöns botten sedan danskarna sänkt transportfartygen. 
Natten närmast efter slaget stannar soldaterna i bivack ute på de uppblötta och sönder-
trampade åkrar som utgjort gårdagens slagfält. I Tyskland finns en ögonvittnesberättelse
upptecknad om denna långa och hemska natt: "…..fältet var uppblött och lerigt. Ingenstans
gick att sitta. Hästarna stod i lera långt upp på benen och hela tiden hördes i mörkret gråt
och jämmerrop från sårade och döende som bad om ett nådaskott eller värjstöt för att göra
slut på lidandet….."
När dagen grydde begravde man sina stupade ute på slagfältet. De sjuka och skadade fördes
till Wismar och de övriga tog sina kvarter inne i Gadebusch. Stenbock inser att fienden, trots
sina mycket större förluster, tillfälligt kan retirera till sina depåer och fylla på utrustning och
manskap. Att nå det ursprungliga målet i Polen är nu inte längre möjligt och han beslutar
därför att dra den återstående styrkan undan alla dess fiender till skydd inne i Holstein för att
där under vintern vila ut, läka sina sår, invänta förstärkningar och förnödenheter. 
Julen 1712 firar dessa, på oändliga marscher ständigt stadda Tössboknektar och övriga
karoliner, under en kort rast utefter vägen mellan Wismar och Lübeck! 
Under marschen mot Holstein vidtar Stenbock en ny tvivelaktig åtgärd. Utan några militära
motiv låter han bränna ned den lilla fiskarbyn Altona. (Stenbock ursäktade sig efteråt med att
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det var en hämnd för att danskarna tidigare hade bränt ned den svenska Stade i Bremen men
historiskt betraktas dock denna händelse som en svensk krigsförbrytelse.) 
Men nu har ryssarna hunnit i kapp. De har slagit sig ihop med sachsarna och när man i spåren
på Stenbock går över gränsen till Holstein ansluter sig också danska armen. 
Totalt 38 000 förföljare är svenskarna hack i häl! Stenbock beslutar att än en gång ta strid och
ställer upp sina trupper i slagordning. Där får de stå i tre dygn! Förföljarna vägrar anta
utmaningen och låter tiden arbeta för sig. Då fattar Stenbock ännu ett ödesdigert beslut.
Istället för att gå österut genom Holstein mot Östersjökusten och en möjlig förbindelse till
Sverige, går svenskarna den 18 januari 1713 ut på en halvö i Nordsjön. Mot fästningen
Tönning samtidigt som man placerar ut posteringar för att bevaka förföljarna. Men nu var det
förföljarnas tur att överraska fienden. Förposten kringrändes och blev stående i vatten till
midjan. Under bar himmel. I tre dygn! 
Överstelöjtnant Patkull beordras nu att med Västgöta-Dals regemente söka upp fienden. Men
de fientliga trupperna är överlägsna och för att inte bli avskuren från huvudstyrkan retirerar
Patkull utan strid. Stenbock gör ett sista försök att få ett avgörande. Men inte heller denna
gång antas utmaningen. Vad återstår? 
Stenbock väljer att söka skydd och förlägger trupperna i Tönningens fästning. Där slår fällan
oåterkalleligen igen. Det som nu följer är egentligen en enda stor svensk tragedi. Innestängd
ute på en halvö i Nordsjön, avskuren från hemlandet och omgiven av fiender drabbas den
svenska armen av pest. Under de följande tre månaderna dör 2 500 man i sjukdomen.
Situationen inne i den belägrade fästningen är ohållbar och 9 maj kapitulerar Stenbock och
den kvarvarande styrkan på 11 000 man. Under de kommande dagarna utrymmer de svenska
förbanden fästningen. Den 15 maj är det Västgöta-Dals tur att lägga ned sina fanor, gevär och
trummor inför danske kungen Frederik IV. Stenbock själv går, sedan han ändå förskonats
från den slutliga förnedringen att kyssa kungens stövlar, i spetsen för sina 11 000 man mot
fångenskap.

ÖVERGIVNA, SVIKNA, OBEHÖVLIGA

Ytterligare en prövning väntade svenskarna. En passus i kapitulationsakten om att
krigsfångarna skulle kunna utlösas och återvända till Sverige vägrade danskarna att uppfylla.
Ett svenskt fartyg som anlänt för att hämta fångarna, sedan den fastställda lösensumman
erbjudits danskarna, fick återvända till Sverige med oförrättat ärende. Det är i huvudsak okänt
vad som hände med fångarna. En del lyckades dock rymma eller bli fria på annat sätt.
Men inte Magnus Stenbock. Den nyutnämnde fältmarskalken råkade efter tragedin i Holstein
i sådan onåd att Karl XII avstod från att agera för hans frigivande. Och en av Sveriges största
härförare lämnades att dö i ett danskt fängelse fyra år efter segern vid Gadebusch. 
Nog kunde han likt en Pyrrhus haft anledning att frukta en så förlustbringande seger.
Många andra dog också i fångenskap av skador och umbäranden. Men i
regementshistoriken finns också några registrerade som lyckats ”komma loss” - t: ex
överstelöjtnanten Patkull, bröderna Gyllenstorm, kaptenen Belfrage och några till.

Segern vid Gadebusch 1712 - det sista rangerade fältslag Sverige vunnit på egen hand - kom
som en gagnlös och dyrköpt kulmen på det svenska stormaktsrikets sönderfall. 
Efter 15 års oavbrutet krig hade Sverige förlorat alla sina stora besittningar på andra sidan
Östersjön utom Stralsund och Wismar. 
När det stod klart att Danmark inte tänkte frige fältmarskalken, hans tössboknektar eller
andra ur den karolinska armen, satte man omedelbart igång med uppsättandet av ytterligare
nya regementen hemma i Sverige. Och redan i december 1714 fanns ett nytt Västgöta-Dals
regemente, visserligen ungt och oövat, men i det närmaste fulltaligt. 
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År 1715 återkom Karl XII efter femton års frånvaro till ett utarmat och stympat rike omgivet
av fiender på alla håll. Nya umbäranden och nya nederlag väntade innan en kula utan
avsändare, en novemberkväll i en norsk löpgrav, definitivt satte punkt för den svenska
stormaktstiden.

EPILOG

Vad hände då med de 11 000 svenskar som tvingades ge sig fångna i Tönning? 
När det gäller befälspersoner, i synnerhet adliga officerare, så finns uppgifter att hämta i
rullor, historik och kalendrar. Samma förhållande gäller för övrigt deras sårade och döda.
Det meniga manskapet och underbefälet däremot dog, begravdes eller försvann, utan att
detta antecknades. I hemortens kyrkböcker och husförhörsprotokoll står det därför ofta:
”soldaten saknas”. Med detta fick de anhöriga låta sig nöja. 
Men inte heller uppgifterna om officerarnas öden är helt tillförlitliga. Genom att kårerna
ofta innehöll medlemmar av olika släktgrenar med samma namn, så uppstod risken för
förväxlingar och missförstånd. Inte minst när flera språk med olika stavningsformer var
inblandade och i all synnerhet när dessutom samma släktnamn figurerade i båda arméerna.
Här följer, dock med vissa reservationer, en kort redogörelse för några deltagares öden i och
efter Stora nordiska kriget.

Bild 3. Den äldsta manbyggnaden på Stenarsbyns säteri var under nära 130 år fogde- och officersboställe för
de dalsländska släkterna Lideman och Gyllenstorm. Byggnaden var ursprungligen en våning men påbyggdes
på 1840-talet. Foto Bertil Holmström.

Nils Belfrage. Kapten vid Elfsborgs regemente. Sårades vid Gadebusch och blev
krigsfånge i Tönning. Han lyckades rymma året därpå. Andra samtida släktingar var en
ryttmästare som dog i rysk fångenskap, en löjtnant i Västgöta-Dals, från Sörbol, en kapten
från Gunnarsnäs på Dal, med tjänstgöring både i Tremänningsregementet och Västgöta –
Dals, samt en löjtnant vid Värmlands femmänningsregemente.
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Anton Didron. överstelöjtnant vid Västgöta-Dals, bördig från Olsängen i Färgelanda.
Deltog i striden vid Gadebusch. Återvände till Sverige och blev kommendant på Eda skans i
Värmland. Han var av en stor dalsländsk krigarsläkt och son till majoren Carl Didron från
Färgelanda. Han hade fyra bröder i den karolinska armen varav två stupade i Ryssland, en
fänrik bosatt i Högsäter, en överstelöjtnant sårad och fången i Ryssland. Andra släktingar
var en brorson - kapten och bosatt på Stigen. Anton Didrons son, underofficeren Carl
Magnus, omkom vid en drunkningsolycka på Vänern utanför Åmål 1735.

Peter Gyllenstorm, kapten vid Tössbo kompani, och Elias Gyllenstorm, löjtnant vid
Vedbo kompani, tillhörde också en dalsländsk krigarsläkt som tjänstgjort i både karolinska
och gustavianska arméerna. Fadern, också han kapten vid Tössbo kompani, hade genom
giftermål blivit ägare till säteriet Stenarsby (nuvarande Kristinedal, se bild 3) i Fröskog. 
Bröderna deltog i striden vid Gadebusch, där Peter blev svårt sårad. Båda återvände hem,
och Elias bosatte sig efter faderns död på Stenarsbyn. Han har tillsammans med sin maka
donerat storklockan och predikstolen i Fröskogs kyrka.

Bild 4. En av de karoliner som lyckades återvända från Gadebusch donerade år 1739 denna praktfulla
predikstol till Fröskogs kyrka. Foto Bertil Holmström.

Johan Hjerta, kapten vid Tössbo kompani, stupade vid Gadebusch.

Erik Hård af Segerstad, kapten vid Västgöta-Dals regemente, är ännu en representant för en
vitt förgrenad krigardynasti med flera stammar. Han deltog i striderna vid Gadebusch och
Tönning. Han hörde till dem som återvände via Wismar vilket tyder på att han förts dit som
sårad innan belägringen inleddes. 
Han var gift med en styvmoster till sin svärson Elias Gyllenstorm. Det låter kanske konstigt,
men den sortens giftermål mellan halvkusiner var både vanliga och accepterade för att säkra
adelsfamiljernas privilegier. 
Konstigare är att han figurerar i en skrivelse från Karl XII, då kaptenen deltog i det
rekonstruerade Västgöta-Dals regemente vid anfallet på Norge och blev ”blesserad och
fången” vid Fredrikshald. I skrivelsen som är daterad i Lund den 23 december 1717 står det
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ordagrant: ”Kongl. Maj:ts Nådiga willie och befallning är att capitainen Hårdh utaf
Westgiötha Dahls reg.te, hwilken på dess parole kommit hem utur fångenskapet, nu straxt
under arrest skall sändas tillbaka till Norrige och på gräntzen emot de Norrskas quittence
aflewfereras”. 
Vad ordern egentligen avsåg är oklart. Varför skulle han, utkommen ur sjukhus eller
fängelse, arresteras och sändas tillbaka till norrmännen? I vilket fall fanns han kvar i tjänst
tills han tog avsked ur armén 1719. Han levde ännu 1727 och var då bosatt på Dal. Men han
var sannerligen inte ensam. En löjtnant, en rustmästare, tre kaptener, en överstelöjtnant och
två majorer - alla hade samma släktnamn. Fyra av dem tillhörde Västgöta-Dals, två slogs vid
Gadebusch och blev fångar i Tönning. Två sårades i Ryssland och en i Norge.

Gustaf von Mentzer, överste vid Västgöta-Dals regemente. Deltog i Slaget vid Gadebusch.
Bosatt på Västerråda på Dal. Han har bl.a. skänkt en altaruppsats till Holms kyrka, där han
ligger begravd. Brodern Johan var bl.a. med vid belägringen av Akershus 1716 och fick där
ena benen avskjutet. Han slutade som överste vid Artilleriet i Göteborg och avled och
begravdes i Holm på Dal. 
Andra krigsmän av samma släkt är en löjtnant och en fältväbel, som båda dog i fält 1713
(Tönning?), samt en kvartersmästare och en kapten som båda stupade i Ryssland.

Nils Palmfelt , översten som ledde Västgöta-Dals regemente vid Gadebusch. Han stupade
redan vid stridernas början. Han hade en bror som efter Poltava satt många år rysk
fångenskap.

Georg Reinhold Patkull, överstelöjtnant vid Västgöta-Dals regemente. Ledde eftertrupperna
i Stenbocks armé vid inmarschen i Pommern och kommenderade ”med vanlig tapperhet”
svenska arméns ena flygel vid slaget i Gadebusch. Han blev också fången hos danskarna men
lyckades rymma efter ett år. 
Han befordrades till generalmajor och utnämndes till landshövding. Skänkte 1 000 daler
silvermynt till ombyggnad av Lundby kyrka där han ligger begravd. 
Ytterligare en Patkull förekommer i Västgöta-Dals rullor. Det var en kapten som stupade vid
Gadebusch. Mindre smickrande är det sammanhang att en namne från svenska Livland
uppträder som ledare för adelns protester mot hårda svenska godskonfiskationer i Baltikum. 
Han gick i polsk tjänst och deltog som general i striderna mot Sverige. Han hade en dödsdom
för majestätsbrott hängande över sig från Karl XI:s tid och när Karl XII så småningom fick
tag på honom betraktades han som överlöpare och straffet verkställdes utan pardon.

Magnus Stenbock. Fältmarskalk. I Helsingborg står dennes, kanske Sveriges främste
fältherre, staty. På sockeln finns inskriften: ”Stor i segern, större i olyckan”. 
Efter fyra år i fångenskap, totalt övergiven och nonchalerad av sin kung, dog den knappt
53-årige krigshjälten i ett danskt fängelse. Han ansågs litterärt och konstnärligt begåvad. 
I Rosenborgs slott i Danmark hänger ett självporträtt tillkommet under fångenskapen. 
I handen håller han ett papper där man än i dag på tyska kan läsa meningen: ”Herre, släpp
din fånge loss”.

Johan Trotz. Överstelöjtnant vid Västgöta-Dals. Han deltog tydligen inte själv i striderna
vid Gadebusch. Men han har i ett brev till en kollega ursäktat att han inte orkar närvara vid
riksdagen 1713 på grund av ”…..ålderdom och sorg över sina söner som försmäktar i dansk
fångenskap”.
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Nils Wijnbladh var löjtnant vid Vedbo kompani av Västgöta-Dals regemente. Han fick
uppleva alla faserna - eller kanske lika gärna fasorna - i det misslyckade fälttåget åren
1712-13. 
Hans öde är en rätt adekvat illustration till hur det var att tjäna i stormaktstidens svenska
arméer. Han följde kompaniet hela vägen från Vedbo till Mellerud och vidare till
bataljonens mötesplats på Nygårdsängen utanför Vänersborg. Därifrån till fots dag efter dag
till Skåne och Karlshamn. 
Efter överfarten till Stralsund väntade fäktning med pommerska armén. Sedan vidare mot
Mecklenburg och så den sista kraftansträngningen vid Gadebusch. 
Han lyckades undgå pestutbrottet i Tönning och överlevde också sex år i dansk fångenskap.
När han återvände till Sverige 1719 var kungen för länge sedan begravd. 
Sverige var in till döden uttröttat och modfällt över alla umbäranden nationen fått utstå
under tiden som Karl XII förskingrat återstoden av Stormaktssverige. I samma ögonblick
som det dödande skottet föll upphörde all stridsverksamhet. Armén vände på klacken och
gick hem till sina boställen och torp. Utan kung fanns det varken behov eller lust att fortsätta
att slåss. 
Den dalsländske karolinen återvände utmärglad och utfattig efter sju långa år till sitt boställe
bara för att finna att riket inte längre hade något behov av krigare! Någon tjänst blev det inte
frågan om. Han hade blivit svårt skuldsatt under sin långa fångenskap och hans borgensmän
tog hand om hans lösöre. 
Fyra år senare levde han fortfarande under svåra omständigheter och vädjade då i en s.k.
ödmjuk memorial om att ”…..till följd af sina trogna tjänster och sin långa fångenskap
blifva benådad med kaptens karaktär”. Alltså vad vi nu skulle kalla en slags ”förstärkt”
förtidspension. Hur det hela avlöpte förmäler inte historien. Bara att han lyckades hålla sig
vid liv i ytterligare fyra år tills han dog 1727.

Jonas Nilsson, korpral nr 676 för Jakobsbyns rote i Åmål, samt soldaterna Per Olofsson, nr
660 för Packebyns rote i Mo, och Jon Svensson, nr 708 för Humletorps rote i Fröskog, tog
sig uppenbarligen tillbaka till Sverige och Tössbo. Alla tre finns nämligen i 1719 års
generalmönsterrulla antecknade som stupade vid Fredrikshald under Karl XII nya fälttåg
mot Norge 1716.

År 2001 är det 100 år sedan Tössbo kompani och den indelta armén försvann. Den
värnpliktsarmé, som fick uppdraget att försvara Sverige, har därefter - under ett helt sekel -
dessbättre aldrig behövt gå i strid. Det är därför närmast omöjligt att tänka sig in i de indelta
soldaternas - och deras familjers - villkor under detta till synes eviga marscherande mot
stormaktsväldets undergång. 
En hågkomst dock, nästan som en kärleksfull hyllning till den gamle ärrade soldaten,
hämtad från en julotta i Åmåls kyrka för ett hundratal år sedan: ”Även på julottan brukar de
infinna sig i full stoffering med hatt och sidogevär, då menigheten granneligen märker
deras närvaro, när de stämma in med sina djupa basar - dessa bussar med valkiga nävar
och väderbitna anleten.” 
Tössbo kompani var deras domicil. Här i hembygden - ett sekel efter dess upplösning - bara
några rader i en minnesbok, några föremål på ett museum och några nästan utplånade
torpruiner runt om i häradet. Men, idag - nästan 290 år senare - ett nyväckt kulturhistoriskt
intresse för denna bortglömda men viktiga del av Europas historia. Just på de platser utanför
Sveriges gränser där de karolinska bussarna från Tössbo kämpade och blödde, segrade och
förlorade.
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FÖRKLARINGAR

Tössbo kompani och Västgöta-Dals regemente uppgick 1901 i Hallands regemente med
Halmstad som garnisonsort. I dess regementsmuseum förvaras idag bl.a. uniformer, vapen
och fanor från Dalslandsbataljonen.

Tre -, fyr - och femmänningsregementen. Benämning på extra manskap som rekryterades
genom att flera rotar - tre, fyra eller fem - gemensamt rustade en soldat.

Schleswig-Holstein. Område söder om nuvarande Danmark. Bestod från början av ett
danskt hertigdöme och ett tyskt grevskap. Genom århundradena kallat "ett kroniskt
europeiskt problem" - ibland danskt, ibland tyskt. Löstes 1920 sedan delen Sönderjylland
tillförts Danmark

Mecklenburg. Tidigare hertigdöme med starkt nordiskt inflytande. Så var t: ex Albrekt
III av Mecklenburg svensk kung 1364 - 89.

Altona. Ursprungligen ett fiskeläge utanför Hamburg. Har tillhört bl.a. Danmark och
Preussen. Fick stadsprivilegier på 1600-talet och var Nordeuropas första frihamn.
Sedan 1937 införlivat med Hamburg.
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