I KARL XII’S FOTSPOR
i Halden og på Fredriksten festning

Historien
Karl XII angrep Norge to ganger. Det første angrepet i 1716 var planlagt som
et lynangrep mot Christiania (Oslo). Dette ble mislykket, og han ble tvunget
til å trekke sørover mot Halden. Her håpet han å kunne ta Fredriksten festning for å sikre et brohode for senere angrep mot Norge. Natt til 4. juli skulle
angrepet på Fredriksten gjennomføres.
De fleste norske soldatene var innkvartert i byen og i Borgerskansen. Dette
ville kong Karl utnytte ved å kutte forbindelsen mellom festningen og byen.
Han fulgte selv angrepet mot Borgerskansen mellom byen og festningen, men
ble tvunget til å trekke ned i byen. Da tente borgerne i Halden selv på byen for
å tvinge svenskene ut og over den ødelagte bybroen. Angrepet måtte avsluttes, og få dager senere trakk de svenske styrkene ut av Norge.

I 1718 kom Karl XII tilbake. Han hadde lært at et angrep på Norge krevde store styrker, og at han måtte erobre de norske festningene etter hvert som han
rykket frem. Første mål på veien var Fredriksten.
I november krysset kongen grensen i spissen på en hær på mer enn 30 000
mann. Fredriksten og Halden ble raskt omringet, og nå skulle festningen
erobres etter alle kunstens regler. Tungt artilleri ble bragt i stilling, og fortet
Gyldenløve ble skutt i stykker og stormet. Deretter sto hovedfestningen for
tur. Løpegraver skulle graves inn på stormavstand, murene skytes i stykker og
stormingen foretas.
Før de svenske troppene kom så langt ble Karl XII skutt i løpegravene foran
Fredriksten om kvelden den 11. desember 1718 (30. november svensk tid).
Felttoget ble avbrutt, og få dager senere var alle de svenske troppene ute av
landet. Nok en gang hadde Fredriksten stanset et svensk angrep.
I alle år etterpå har det vært diskutert hvem som skjøt det dødelige skuddet.
Var det en svensk morder, eller var det en norsk kule fra festningen eller kanskje fra Overberget fort? Mange teorier er lansert, mange argumenter fremført, men fasiten får vi nok aldri.

Tidslinjer
Alle datoer etter norsk tidsregning.

Karl XII’s angrep 1716
8. mars

Svenskene krysser grensen og rykker frem mot Christiania (Oslo).

15. mai

Karl XII etablerer seg på Torpum ved Halden.

30. april
4. juli

Kl 01.30

		
		

Kl. 01.30
Kl. 04.00

Svenskene forlater Christiania (Oslo).
Karl XII angriper Fredriksten.

Karl XII med 600 mann angriper mot Ytre Borgerskanse

og bryter gjennom.

Angrepet mot Indre Borgerskanse avvises.

Angrep mot Kirkeporten og Kirkebatteriet.

Svenskene behersker byen, beskytes fra festningen og

		

kanonpram på havnen.

		

Byen stikkes i brann, svenskene rømmer over Bybroen.

		
Kl. 19.00

8. juli

10. jul

Karl XII i Walkers hus, treffes av bombe fra festningen.

Alle svenskene over på Nordsiden, som så stikkes i brann.

Tordenskjold erobrer den svenske flåten i Dynekilen.
Karl XII og svenskene forlater Norge.

Karl XII’s angrep 1718
8. november

Karl XII krysser grensen med mer enn 30 000 mann.

6. desember

Gyldenløve fort beskytes av tungt artilleri fra Stutekollen.

18. november
8. desember

Fredriksten festning omringet.

Karl XII stormer og inntar Gyldenløve fort.

			 Løpegraver graves mot hovedfestningen.
11. desember

Karl XII blir skutt i løpegraven foran Fredriksten festning.

18. desember

Alle svenske tropper ute av Norge.

16. desember

Karl XII’s lik føres til Strømstad og videre til Uddevalla.

1.
2.

Kirkebatteriet		
Gangbroen		

3. Torget		
4. Karl XII’s sti		

5. Walkers hus
6. Borgerskansen

7. Fredriksten museum		
8. Kongens felthytte		

9. Gyldenløve fort
10. Løpegravene

11. Karl XII’s minnestøtte

HISTORISK VANDRING
1.

Kirkeporten og Kirkebatteriet

Ved Immanuels kirke lå det i 1716 et batteri som dekket veien langs elven.
Selve Kirkeporten lå ca 100 meter lenger øst. Om morgenen 4. juli rykket
en svensk kolonne på 600 mann under ledelse av oberstløytnant Fuchs mot
Kirkeporten. Der var det 25 norske soldater på vakt, og flere kom til etter
hvert. Etter flere forsøk brøt svenskene gjennom, og angrepet fortsatte mot
Kirkebatteriet. Svenske soldater som var slått tilbake ved Borgerskansen kom
til, og klokken 3 om morgenen falt Kirkebatteriet. De norske soldatene ved
kirken måtte trekke tilbake og inn i byen.

2.

Bybroen

Etter at hele byen var satt i brann av borgerne måtte de svenske troppene
trekke over den delvis ødelagte bybroen, der gangbrua går nå. Her var de
svenske troppene under direkte beskytning fra festningen og fra kanonprammen på havna, og mange ble drept. Noen norske fanger som var tatt med
greide å kaste seg i vannet og kom unna. Da de var over på den andre siden
satte svenskene fyr på denne delen av byen for å dekke tilbaketrekningen. Til
sammen 350 hus brant ned denne dagen.

3.

Torvet

Etter harde kamper inntok svenskene hele byen. De norske soldatene trakk
opp i festningen, de fleste sivile søkte tilflukt i Eskeviken og på Sauøya. Karl
XII var selv med under angrepet på byen. Problemet for svenskene var at alle
gatene kunne beskytes fra Fredriksten, og tverrgatene ble beskutt fra en kanonpram på havnen. Det var utrygt å bevege seg i Haldens gater. Det ble skutt
82 brannbomber mot byen, og bl. a. vaktstuen ved torget ble skutt i brann,
men svenskene slukket branntilløpene etterhvert. Først da borgerne selv tok
seg inn i husene og tente på fikk de satt byen i brann.

4.

Karl XII’s sti

Fra torget kan en følge «Karl XII’s sti» videre gjennom Borgerskansen og festningen til Gyldenløve fort og kongens dødssted. Stien er merket med skilt om
de ulike stedene underveis, og om viktige personer i Karl XII’s krets

5.

Walckers hus

Karl XII hadde tatt tilhold i huset til engelskmannen William Walcker. Huset
ble beskutt, og en bombe gikk gjennom taket. Karl XII ble slått overende og
lettere skadet. Da han gikk fra huset og nedover gaten sammen med general
Delwig, ble denne skutt gjennom hodet av Gaute Sergant og døde på stedet.

6.

Ytre Borgerskanse og Porten i Borgerskansen

Ved 0130-tiden den 4. juli 1716 stormet 600 svensker under ledelse av oberst
Schlippenbach mot palisadene i ytre borgerskanse. Karl XII var selv med i angrepsstyrken. En liten norsk vaktstyrke rakk så vidt å avfyre to små kanoner
og geværene sine før de ble overrent av svenskene. Deretter løp de for livet tilbake til Indre borgerskanse. Skuddene var nok til å varsle de øvrige soldatene
i Borgerskansen som styrtet til med sine våpen. Foran porten ble det en heftig
kamp, av den fremste svenske troppen falt 51 av 58 mann. Etter flere forsøk
måtte svenskene til slutt gi opp å komme seg inn i Borgerskansen, og Karl XII
og resten av styrken trakk ned bakken mot kirken og kirkebatteriet.

7.

Karl XII’s felthytte og Stutekollen

Under angrepet i 1718 etablerte svenskene batterier med tungt artilleri på
Stutekollen. De tunge skytsene var fraktet over Iddefjorden og med mye strev
bragt opp til toppen. Herfra skjøt de Gyldenløve fort i stykker.
Etter at Gyldenløve fort var nedkjempet etablerte Karl XII sin fremskutte
hvileplass i en enkel felthytte her. Herfra kunne han følge arbeidet med å grave
løpegravene frem mot hovedfestningen i ly av Gyldenløve.

8.

Løpegravene

Den 5. desember startet arbeidet med løpegravene frem mot Gyldenløve fort.
Den første natten arbeidet 1200 mann i grupper på 50, senere 300 – 400
mann hver natt. Arbeidet ble hele tiden beskutt fra festningen, og mange ble
drept og såret.
Etter at Gyldenløve fort var tatt fortsatte gravingen fremover mot hovedfestningen. Gravingen ble gjennomført i mørke, uten at det ble skutt og i størst
mulig stillhet. Fra festningen ble det hele tiden skutt med kanoner og musketter. Karl XII var flere ganger fremme i løpegravene for å inspisere arbeidet og
inspirere sine menn.

9.

Gyldenløve fort

Gyldenløve fort hadde en besetning på en løytnant, en underoffiserer og 18
mann da beskytningen fra Stutekollen startet den 6. desember. Fortet var under kraftig beskytning i 3 dager, samtidig som løpegraver ble gravet frem mot
fortet. Klokken 3 på ettermiddagen den 8. desember stormet 200 svenske
grenaderer fortet. Det var skutt en stor bresje i muren, og angriperne brukte
stormstiger for å komme over muren. Karl XII var selv nummer to opp stigen.
Flere av forsvarerne hadde kommet seg ut av fortet, nå var det bare 19 mann
igjen. Etter en kort kamp måtte de gi opp, og Gyldenløve fort var falt.

10.

Minnestøtten

Ingen vet nøyaktig hvor Karl XII falt, men det kan ikke være mange meter fra
der dagens minnestøtte står. Dette er det 7. minnesmerke, avduket av Norges
og Sveriges kronprinser sammen 30. oktober 1938.
Under graving av løpegraver mot Fredriksten hadde kongen kommet frem
for å se på arbeidene. Til tross for kraftig skyting fra hovedfestningen og fra
Overberget klatret kongen opp over kanten for å se på arbeidene. Kanskje var
han redd for et motangrep ut fra festningen, og så etter tegn på det. Litt over
klokken 9 på kvelden hørtes en dump lyd, og kongen falt sammen – død. En
kule hadde gått rett gjennom hodet hans.
I alle år etterpå har det vært diskutert om det var en kule fra festningen som
traff kongen, eller om en svensk morder sto bak. Svaret på dette får vi kanskje
aldri vite med sikkerhet.
Kort tid etter at kongen døde trakk de svenske troppene seg ut av Norge og
felttoget ble avsluttet.

