
Karl XII dod vid Fredrikstens Faästning 1718 

 

Grundidé: Att högtidlighetsshålla 300-års minnet av Karl XII död och rekonstruera 
                    händelserna vid belägringen och Karl XII död på ett så historiskt korrekt 
                    sätt som möjlig. 
                    Vid markeringen ska vikt också läggas på dagens goda vänskapliga förbindelser, 
                    i kontrast till de många ofredsåren- från krig till fred.

                    Fredrikstens Kommendanskap står som arrangör och är ansvarig för innehåll 
                    och regi.

 

Arrangör: Kommedanten på Fredrikstens Fästning i samarbete med 
                   Fredriksten Artillerie Compagnie FAC.  

Deltagare: Historiska föreningar från Sverige, Norge, Finland, Danmark.

PROGRAM Fredag den 30 november 2018.

1300 – 1400 Avtäckning av Karl XII i Fredriksten museum. Bysten är utfört av Bernhard Englund
                            och är en gåva från Föreningen Ryttmästarbostället i Skövde.

1500 – 1800 Förberedelser/övning for kvällens aktiviteter.

2000 – 2030 Återskapande av Karl XII död i löpgraven vid Fredrikstens Fästning. 

2030 – 2100 Minnesmarkering vid monumentet för Karl XII.

° Uppställning framför monumentet
° Korum med öppen kvadrat
° Kransnedläggning
° 3 tysta minuter
° Salutering 2 hunnörssalvor
° Avmarsch 



                                PROGRAM Lördag den 1 december 2018

1000 - 1200     Historisk vandring i karolinernas fotspår mot Fredrikstens Fästning.

1300 - 1600     Återskapande av Stormningen av Gyldenlöve.

° Uppställning, visitation. 

°  Svenskarna rycker fram västerut rakt mot huvudfästningen östra 
   vallar. Vid foten söder om Gyldenlöve grävs en löpgrav rakt söderut.
   Norrmännen öppnar eld med kanoner från fästningen.

°  Från denna punkt stormas sedan Gyldenlöve av kungen och 200 man med
   stormstegar.
   Efter en kort strid erövras fortet, löjtnant Vibe lyckas med halva styrkan �y till
   huvudfästningen. Resten huggs ner eller tas till fånga.

°   Återtagningsförsök från norrmännen slås tillbaka.
 
°  Uppställning och trupperna avtackar varandra.

°  Avmarsch

1800 Middag och förbrödring.

 

 
  

  



Sammanställning och fakta kring belägringen 
av Fredrikstens fästning ur diverse källor.

Belägringsartilleriet och Livgardet.

Belägringen börjar.

Inför det norska fälttåget 1718 beordrade Karl XII med bekymren vid Akeshus och Fredriksten 1716
redan i början av juni 1716 Krigkollegium att anskaffa 36-och 48-pundiga kanoner att sändas till
Vänersborg. Något senare gavs order att om att tillverka 300 grova kanoner, 100 av vardera 48, 36 
och 24 pund. I november 1717 lämnde Cronstedt efter Karl XII order ett förslag på ” ett svårt
fältartilleri” som borde uppsättas ” till fästningars attackerande” ,
Det skulle minst innefatta åttio 24-, 18-, och 12-pundiga kanoner och tjugo 6- och 3-pundiga kanoner,
femtio 80-, 60-, 0ch 40-pundiga mörsare samt tio 16-pundiga haubitsar.  Till varje kanon avsågs
anskaffas 800 kulor och till varje mörsare och haubits 500 granater jämte brand- och lyskulor.
Krutbehovet beräknades till 290 ton kanonkrut och 170 ton mörsarkrut. Till Strömstad dit huvuddelen 
av belägringsartilleriet skulle föras, hade efter ett otroligt kraftprov på många håll Cronstedt på
hösten 1718 samlat 174 pjäser. Enligt dansk åsikt var det så mycket artilleri så att det skulle räcka 
för belägringen av 2-3 befästningar - om det kunde transporteras genom den besvärliga terrängen.

Infanteriet kunde den 6 november nästan utan strid sätta sig i besittning av Tistedalälvens dalgång
mellan Femsjöen och Fredrikshald. Härpå fortsatte kavalleriet enligt plan till Glommen, medan infanteriet 
stannade för att betvinga fästningen Fredriksten, som inneslöts den 9 november. Härvid grupperades 
Livgardet på andra sidan om Tistedalsälven, framför staden Fredrikshalds på samma strand liggande 
norra del, och övriga i belägringen deltagande infanteri hitom älven söder och öster om fästningen. 
Högkvarteret uppslogs i Tistedalen öster om älven. Truppernas förläggning ordnades i eldade kojor av 
jord, trävirke och ris, varigenom bättre skydd mot sköld och nederbörd erhölls än i de reglementerade 
tälten, vilka av denna orsak lämnats i Karlstad.

Hälsotillståndet vid Livgardet under upphållet i Fredrikshald  blev snart mindre tillfredsställande. 
Vid uppbrottet från Stockholm den 20 september räknade fältregementet 2 800 man, varar 2 200 meniga 
och 1 100 häster. Den 20 och 21 november redovisades 327 av manskapet sjuka. Dödligheten steg snart 
katastrofalt, från uppbrottet från Stockholm till utgången av oktober dog endast 11 man, under november 
46 man men under december 602 man eller ej mindre än 33 % av av styrkan.
Den bristfälliga beklädnaden och den hårda väderleken kan ej vara den enda orsaken till denna höga
dödlighet, som ännu en gång skulle kosta gardet halva dess styrka. En epidemisk smitta måste ha
stött till. Livsbetingelserna var svåra för truppförbanden, men konungens personliga föredömme
bidrog såsom alltid att hålla modet uppe. Endast 4 arresteringar och 2 rymningar, som sedan återkom,
tyder på att andan hos truppen ändå var god.  

Till skillnad mot 1716 avstod Karl XII från att försöka ett överraskande anfall mot Fredriksten. Han
avstod också från att försöka inta själva staden, då den snabbt skulle falla när fästningen föll.
En ordnad belägring inleddes med belägringsartilleri som efterhand transporterades från Strömstad.
20 november anlände belägringsartilleriet och efter stor möda hade den 25 november 4 st 18-pundiga kanoner
och 2 st 12-pundiga kanoner samt 2 st 75- och 36-pundiga mörsare grupperats i tre batterier och två kittlar, 
mörsarvärn, på Studekollen. En bro lades med över Harekas-Myren i skydd av faskiner. Arbetet besköts från 
fästningen och Gyldenlöve skans, varvid chefen för fältartilleriets livkompani, kapten Paul Altensleben och 
tre man stupade.  Den franska fortifikationsingengören Philippe Maigret beskrev senare vilken prestation det 
hade varit att forsla de grova kanonerna till Stutekollehöjden och menade att norrmännen inte tillräckligt hade 
skyddat sin förterräng därför att de ansåg det vara omöjligt att anlägga batterier där. Samma dag öppnade det 
svenska artilleriet eld som fortsatte i två dagar ”till dess tornet på Gyldenlöve var borta och skansen syntes jämn 
med murarna” och dess kanoner blivit obrukbara. Flera kulor gick även över fästningen och landade dels i byn, 
dels i vattnet mellan byn och ön Sauøya.
   
Kommendant Landgren på Fredriksten skrev samma dag i sin dagbok:

”Begynte �enden og beskyte med 7 "grove" kanoner fra sine to batteri stillinger ( kanonstillinger), 
3 av kanonene besøkt Gyldenløvet fort og 4 på hoved festningen. Den dagen døde tvende musketerer 
og 1 "blesert".  I festningen så ble vakten som sto på "Redutten" skutt hodet av. 1 soldat døde utenfor 
kommandantens vinduer når en  ( halv 18 pund kanon kule) som slo seg inn i berget på prinsens batteri.”

 

 



Löpgravarna.

Livgardets kommenderingar.

Stormningen av Gyldenlöve.Stormningen av Gyldenlöve.

På eftermiddagen, vid 3-tiden, den 27 november stormades Gyldenlöve av 200 grenadjärer med 
Karl XII i täten tillsammans med en avdelning från Livgardet. Kungen ville storma fästningen 
redan dagen innan, men då stormstegar saknades lyssnade han till överste Stenflychts råd och
uppsköt stormningen tills stegar hade tillverkats.  Han var efter överste Bosquett först över skans-
krönet. Gyldenlöve försvarades av 1 löjtnant, 2 underofficerare, en tambur och 30 soldater.
Löjtnanten och 6 man undkom till fästningen, resten dräptes eller togs till fånga. Kort därefter 
gör norrmännen ett utfall för att befria Gyldenlöves besättning, men kapten Wilhelm Claude De 
Laval driver undan norrmännen.
 

  

Under den spaningverksamhet, vilken utfördes från svensk sida 
efter fästningens inneslutande, utgick den 15 november ur gardet 
en kommendering av 2 underofficerare och 3 frivilliga från varje
bataljon, vilken skulle inställa sig till högkvarteret. Sannolikt gällde
det en rekognosering av farlig art. Natten mellan den 18 och 19 nov.
gick en spaningsavdelning om 100 man av gardet under befäl av en 
kapten in i förstaden till Fredrikshald. Synbarligen fylldes uppdraget 
ej utan strid, ty dagen efter redivisade gardet i stupad och 4 sårade, 
av vilka 2 avled.
Gardets folk togs hårt i anspråk , dels för själva gravarbetet och dess
betäckning, dels för arbetet bakom fronten, sådom anordnande av
batteriplatser, vägar och tillfarter samt färdigställande av faskiner,
skanskorgar, skanspålar samt korgar att bära jord i samt i viss utsträck-
ning för bevakning och spaningsuppdrag.. Några vilodagar gavs inte.
Den 20 november hade 575 man av gardet eller 36 % av den friska 
styrkan varit kommenderad. Vid löpgravarnas öppnande den 24 nov-
ember var antalet 926 man eller 60% av den friska styrkan. Denna 
räckte sålunda ej alltid till 2 avlösningar. Åtskilliga fick arbeta i 2 skift
i sträck. Som ersättning för det hårda grävarbetet utdelades dock för natt 12 öre och för dag 9 öre per man.
Förlusterna från fientlig eld var relativt små. Livgardet till Fot förlorade under anfallet så vitt man vet endast
1 man, eller från inneslutningens början tillsammans endas 2 man döda på platsen och 6 sårade, varav 2 
dödligt träffade.

Den svenske generalmajoren Philip Bogislaus von Schwerin gav order om att öppna löpgravsarbetet
den 19 november, men det dröjde till kvällen den 24 innan man på grund av fördröjningen av byggandet
av de ovan nämnda batteriställningarna på Studekollen kunde sätta igång med den första löpgravs-
sträckningen. Dagligen framställdes nu runt 3 000 faskiner och flera hundra små och medelstora skans-
korgar, som Schwerin gav uttrycklig order om att de skulle ” giöres ock med flijt ordentligen” för att
tåla fiendens kraftiga eldgivning och ordentligt skydda de soldater som vistades i löpgravarna.

Belägringen leddes av Philippe Maigret, assisterad av bohuslänska och värmlänska fortifikationsstaterna, samt 
av kapten Anders Fischer, löjtnant Henrik Werling och volontären Johan Werling.
När löpgravarna drogs fram i terrängen använde sig svenskarna av ett system som den kände franske 
ingengörsofficeren Sewbastian Le Prestre de Vauban urarbetat. Det innebar att sedan linjens längd
och riktning bestämts av behörig fortifikationsansvarig gavs varje arbetare en 2,5-3 fot hög skanskorg,
en spade och en jordhacka. På order sprang sedan samtliga soldater fram till anvisad plats i den tänkta
linjen, satte ner sin skanskorg mellan sig själv och fienden och började gräva för att snabbt fylla den 
med jord och stenar till skydd för fientlig eld.
Själva approchen (löpgraven) skulle göras ungefär 3 fot djup, 
ca 90 cm, och 9-12 fot bred, ca 2,7-3,5 meter. Ovanpå skans-
korgarna placerade man ut faskiner, hopbundns knippen av 
grenar och ris; två stycken i basen och en på toppen, likt en 
pyramid. Man strävade efter att nå en höjd på ungefär 7 fot, 
ca två meter. Jorden kastades även över skanskorgarna för 
extra skydd för fiende eld och stöd för skanskorgarna.

 



Karl XII död.

Natten till den 29:e började första parallellen mot själva fästningen att öppnas. Den fullbordades
den 30 november. Då hade man under fientlig eld grävt sig fram bortåt 1000 m.
Under tiden som löpgravarna grävdes hade ytterligare några tunga pjäser förts fram, bl a 18-pundiga 
kanoner. De hade grupperats i nya batterier på Studekollen, där det fanns 18 grova pjäser, varav sex 
36- och sex 75-pundiga mörsare. Man hade den 30 november förberett att flytta fram artilleri nästan 
i höjd med den senaste parallellen. En väg för att föra fram dessa pjäser var klar. När artilleriet var 
framflyttat och bräschskjutningen hade börjat, räknade man med att det endast var en tidsfråga innan 
fästningen skulle falla.  

  
Den 30 november var första söndagen i advent, högmässotexten som i högkvarteret i Tistedalen utlades
av bataljonspredikanten vid gardet C.J. Lohman, handlade om intåget i Jerusalem. Efter middagen lämnade
kungen Tistedalen på hästen för dagen, Engländaren, tillsammans med några officerare. De var framme
vid befästningsverken vid 4-tiden på eftermiddagen, då soldaternas söndagsledighet var slut och arbetet med 
löpgravarna återupptogs. Han visade en viss otålighet att grävningsmanskapet dröjde men när alla var 
på plats återvände han till den lilla flyttbara trähyddan som var uppförd i sluttningen nedanför Gyldenlöve.
Efter kvällsvarden gick kungen åter genom löpgravarna, med en granstör som käpp, först till platsen för ett 
skenanfall där 50 man slog på stenar för att dra till sig fiendens eld, sedan vidare till den första parallellen mellan 
Gyldenlöve och huvudfästningen. Sällskapet som följde kungen bestod av general Schwerin, adjutant Kaulbars, 
Philippe Maigret, kapten Knut Posse vid Gardet, kapten Philip Schultz, generaladjutant André Sicre och
fortifikationslöjtnanten Bengt W Carlberg.
Den nya linjen var nu bara 250 steg, ca 160 m från fästningens utanverk och batteriet Prinz Jurgen. Hela fältet 
var upplyst av beckkransar och fyrgranater, de belägrade gav ständig eld med täta muskötsalvor ditåt de märkte
att arbetet fortskred.  Sju soldater stupade och femton sårades av musköt och kartescheld under det farliga 
grävarbetet.
 
Karl XII ville observera arbetet med den nya linjen och klättrade upp på löpgravens vall.
Ett okänt ögonvittne berättar:

”Och som Hans Maj:t var vid gott lynne, taltes om allehanda saker. Då åter från Ovanberget begyntes skjutande, och vid 4:e 
kanonskottet hörde jag slaget på Hans Maj:ts huvud så starkt man kan slå med tu �ngrar i handen, varpå Hans Maj:t genast 
sank neder så långt, att vänster hand kom under huvudet, och hördes ingenting vidare än en rakling i halsen, som
av blodet förorsakade.” 

Klockan var 9 på kvällen eller något mer.  

 


