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1808 Dreyer på stubben
Slaget i Trangen øst av Flisa, mellom Elverum og Kongsvinger, er et av de mest kjente slag i
norsk historie, først og fremst fordi det omhandler den sagnomsuste soldaten, kaptein Dreyer
på stubben. Hovedpersonene i dramaet var:
Gustaf Mauritz Armfeldt:
Carl Pontus Gahn:
Christian August:
George Fredrik von Krogh:
Carl J. von Schmettow:
Christian B. D. Staffeldt:
John George Ræder:
Elias Nægler:
Nicolai Peter Dreyer:

svensk general som ledet den svenske Vestarmeen.
svensk oberstløytnant som ble slått i slaget i Trangen.
prins og norskdansk øverstkommanderende.
general og øverstkommanderende nordafjells.
general og sjef for brigade 2.
dansk adelsmann og oberst som ledet forsvaret av Åsnes.
major og sjefen for trønderske grenaderer og skarpskyttere.
kaptein og sentral i slaget i Trangen.
trøndersk kaptein som falt ved slaget i Trangen.

Napoleonskrigene raste i Europa. Lille Norge kom ufrivillig med på Napoleons side, da
England gjennom flåteranet i 1807 blokkerte Skagerak og Nordsjøen. Det ble nødår i Norge.
Den meget unge prins Christian August av Augustenborg kom nordover, mest smuglet inn, og
ble øverstkommanderende i kampene mot Sverige. Mest som et paradoks da svenskene
utpekte ham til tronarving etter den barnløse Carl den 13. Christian August, som blant annet
besøkte Mæle gård på Stjørdal (se Stjørdalens krønike, bind 8, side 22), fikk trolig hjerteslag,
falt av hesten og døde i 1810. En ny tronefølger ble hentet fra Frankrike, Jean-Baptiste
Bernadotte - en av Napoleons generaler, men som hadde skiftet side. Senere ble han kong
Karl Johan av Norge-Sverige.
Svensk aggresjon bygger seg opp, et nytt angrep mot Norge skulle fremtvinge gode
forhandlingskort. Sverige var i en fortsatt oppbyggingsfase, og slikket sine sår etter den store
nordiske krigen - som gjorde slutt på Sverige som stormakt. Vår nabo i øst bestod på slutten
av 1700-tallet fortsatt av enker, foreldreløse og mange
krøplinger. 140 år med sammenhengende krigføring hadde
tappet nasjonen fullstendig. Den svenske adelen så sin
mulighet til å feste grepet. Det å vinne Norge var bedre enn
krigføringen på kontinentet direkte mot Napoleon, som den
svenske adelen på et vis beundret. I Norge kom det en
nasjonal vekkelse over landet, en ville våkne opp fra 400-års
natta. Selvstendighetsblikket speidet mot øst underlagt to
ulike strategier: gå i union med Sverige eller rive seg løs
totalt som egenhendig nasjon i Norden. Men før dette fikk
sin utløsning i Eidsvollsverket med den påfølgende
vanskelige sommeren og høsten 1814, rasles det med
sabelen på den andre siden av kjølen. De som bodde tett
inntil på begge sider av grensen, så nok ganske så annerledes
på situasjonen. Grensefolket var ofte i nær slekt. Christian
August stolte ikke på disse vaktbikkjene. Prinsen som
Christian August
øverstkommanderende, gikk meget hardt ut mot folket i
grensetraktene, og direkte kalte dem for forrædere gjennom sin sløvhet, fryktsomhet og
mangel på "nordmands aand", som han uttrykte seg. Generalstaben bestemte å sende bedre
motiverte personer til grensen, og valgte seg ut elitesoldater fra Trøndelag og Møre.

"Trønderbataljonen” skulle overføres til Østlandet og settes inn på Kongsvingeravsnittet som
en del av oberst Staffeldts brigade. Blant disse var minst åtte stjørdalinger.
Major John George Ræder, sjefen for grenaderer og skarpskyttere i det Trondhjemske
regimentet, fikk ordre om å samle deler av troppene i Trondheim utover sommeren og høsten
1807. Den 26. januar 1808 kom selve mobiliseringsordren. I mars 1808 var de klare for en
forflytning sørover uten sidestykke i norsk historie. Det løp inn meldinger fra norske
"kunnskapsmenn" (spioner) at den svenske Vestarmeen på 17 200 mann samlet seg under
ledelse av general, friherre Gustaf Mauritz Armfeldt. Trønderne hadde navnet friskt i minne,
og aktet ikke å la den svenske generalen få følge i sin bestefars fotspor. Og svenskene ville for
all del unngå de trønderske fjell, nå ville de utmanne norrbaggarne i de dype skoger, en
terrengtype de var mer fortrolige med enn nordmennene. 90 år tidligere hadde general Carl
Gustav Armfeldts berømte karolinere blitt liggende igjen i Tydalsfjellene som korpføde.
Sønnesønnen hadde ikke tenkt å lide samme nederlaget. Men lite visste han at trøndersk krutt
var på vei sørover.
Det er på et vis en parallell mellom felttogene
til disse to meget nære slektningene. Både
bestefar og sønnesønn hadde et frikompani i
sine rekker. I 1808 hadde general Armfeldt
med seg et frikompani ledet av oberst Gahn.
Det gikk under betegnelsen "Flyvende korps".
Det hadde også bestefar Armfeldt i 1718,
nemlig kaptein Longstrøms frikompani. Det ble
stanset av hegrasbyggen i Forradalen mandag
24. november svensk tidsregning, og beseglet
Armfeldts skjebne. Historien skulle gjenta seg
en annen mandag 90 år senere. Mandag 25.
april 1808 er det på nytt stjørdalinger som
stanser et frikompani, denne gangen i Trangen
ved Åsnes. En annen Armfeldts skjebne ble på
nytt beseglet. Følg med inn i et av
Norgeshistoriens mest sagnomsuste slag, og
møt den legendarisk kaptein Dreyer på
stubben, som mer enn noen annen har bevist at
Andreas Blochs berømte tegning
det skal mer enn ei kule til en trønder. Han tok
imot sju kuler før han ramlet ned fra stubben og i armene på sine medsoldater, blant annet
stjørdalingene: Eilif Christian Hegrem, Halvor Halvorsen Havdal, Ola Olsen Sverdal, Efast
Halvorsen, Peder Olsen Flor, Tylløv Gundersen Frøyum og Ola Johnsen Tyldbakken.
Muligens også en Jon Gunnarsen Trøyte (Mølsknes).
Svenskene samlet seg i store styrker ved grensen. Hovedmålet var de norske
festningsanleggene, primært Kongsvinger. Tanken hos Armfeldt var trolig å ta seg over
grensen vest for Midtskogen (Søre Finnskogen), krysse Vermund-sjøen , og følge den såkalte
"veien over tolvmilskogen" mot Flisa, for så å vende sørover mot Kongsvinger i en
knipetangmanøver. Frikompaniet med oberst Gahn hadde en nøkkelrolle. Oberstens
"Flyvende korps" hadde på dette tidspunktet ca. 550 mann. Den norske styrken, besto etter
hvert av ca. 15 000 mann langs grensen fra Halden og nordover til Lierne. Flere tusen av disse
var forlagt ved festningene i Østfold, Akershus og Kongsvinger. Ved Elverum skulle oberst
Christian B. D. Staffeldt ha ca. 3 200 mann, og på Røros lå det 2 160 mann under ledelse av

Bang. I Innherred hadde Norge ca. 1 200 mann under Schmettau. Svenskene hadde som nevnt
en total styrke på ca. 17 200 mann. Norsk etterretningsvesen fulgte nøye med de svenske
bevegelsene, og prins Christian August lot seg ikke narre da Armfeldt sendte spredte tropper
lengre nord og mot Trysil, en avledningstaktikk som heller ikke bestefaren lyktes med da han
lå i Fersdalen de siste dager av august i 1718. Vår Armfeldt av 1808 gjorde samme feil som
sin mer berømte bestefar. Han brukte for mye tid på IP (initial point: oppsamlingsplassen). Å
ligge i bivuakk og vente, samtidig som intendanturen slet med forsyninger, førte til feltsyken.
Armeen ble redusert grunnet sykdommer, ble slitne og avmagret før de hadde startet felttoget,
som i sin tur skulle lide av akutt matmangel. En dokumentasjon på dette finnes i en historisk
minnetavle øst av Kongsvinger, inne i Sverige ved Eda skanse på riksvei 61. Teksten forteller
at hele 400 svenske soldater døde av feltsyken i 1808 på Norra By sykehus.
Fra Midtskogen (fem kilometer inn i Sverige) går det en vei over svenskegrensen, rundt
Vermund-sjøen, så langs Flisaelva - som bukter seg sørvestover mot Åsnes og Flisa, sør av
Elverum. Et spørsmål var om svenskene ville komme på nord- eller sørsiden av elva. Sør av
stedene Nyen og Gammelsæter, som ligger på hver side av elva, bygger det seg opp to åser:
Butteråsen og Kjellåsen. Mellom disse skapes det en "trang" liten dal, mest som et trakt.
Stedet heter derfor Trangen. Rett nord av Trangen, på andre siden av elva ligger storgården
Sønsterud, som i dag huser det berømte Dreyerommet. Ikke langt fra Flisa, hvor Flisaelva
renner ut i Glomma, ligger det lille tettstedet Åsnes, hvor gården Bjørneby huset
generalstaben. I Trangen skulle ett av de mest kjente slag i Norgeshistorien stå den 25. april
1808, hvor den sagnomsuste trønderen Dreyer skulle møte sin skjebne. Som under det mest
berømte slaget i landets historie 778 år tidligere (Stiklestad 1030), var det trønderne som
spilte hovedrollen, blant annet våre nevnte stjørdalinger og omtalte kaptein Dreyer.

Trangen

Da ryktene om snarlig innfall av svensker i sør nådde Trøndelag og Møre, ble kompanier
herfra som nevnt satt i beredskap og avventet marsjordre sørover. Dreyer lå i Trondheim, hvor
hans kompani hadde brukt vinteren til trening. Dreyer var nestkommanderende, med funksjon
som premiereløytnant, men med kapteins grad. Forsvaret på den tiden fulgte mest et mønster
alla Heimvernet, hvor de ulike soldater var inne på repetisjonsøvelse kun noen dager pr. år.
Likevel var det enkelte offiserer og soldater som ble lagt i treningsleirer over lengre
tidsperioder, spesielt når vi som land var truet. Disse fikk da naturlig bedre trening, og ble av
den grunnen omtalt som "eliteavdelinger". Kaptein Dreyer tilhørte disse. Hva gjelder
stjørdalingene, må en anta at kun Eilif Christian Hegrem var trenet og for profesjonell soldat å

regne, likeledes Peder Olsen Flor. De andre var utkommanderte bondesoldater i ny og ne.
Dette til tross, er det all grunn til å tro at alle stjørdalingene fulgte med den berømte marsjen
sørover under ledelse av major Ræder.
En av mine kilder, Stein Aage Sørvig i Namsos, forteller om
marsjen sørover: Etter å ha mottatt ordren om deployering til
Østlandet den 23. februar 1808, startet marsjen fra Trondheim
torsdag den 25. februar. Bataljonen marsjerte i tre grupper med
en dags opphold mellom hver gruppe. Først gikk
Skarpskytterdivisjonen, deretter fulgte 1. og 3. Grenaderdivisjon,
og til slutt kom 2. og 4. Grenaderdivisjon. Det var imidlertid litt
kluss i starten, hvor første dagsetappe var fra Trondheim til
Søberg, som ligger like sør for Melhus, en avstand på 2,3
Stein Aage Sørvik
mil. Soldatene hadde ingen problemer til tross for at de gikk på
sine ben på nedsnødde og dårlig brøytede veier. Avdelingene hadde også med seg en del
proviant og utstyr som i hovedsak var lastet på sleder, og seletøyet var av så dårlig
beskaffenhet at det etter første dags marsj måtte sendes en egen transport tilbake til
Trondheim for å hente nytt seletøy. Marsjruta var om Støren, opp Gauldalen til Røros, og
videre ned Østerdalen til Elverum og Flisa. Under marsjen, som ble gjennomført på 14 dager,
inklusivt en hviledag på Røros, var det tildels solide dagsetapper som ble gjennomførte.
Korteste etappen var den første på 23 kilometer. Den lengste var den tredje siste på hele 64
kilometer, utrolig. Dagsgjennomsnittet, dersom en regner med hviledagen, var på 46
kilometer. Det er virkelig imponerende når vi tar årstiden og føret i betraktning, og at det var
så høy gjennomsnitt over så lang tid. Til sammenligning kan vi nevne at den “tøffeste”
turmarsjen vi har i dag, Nijmegenmarsjen i Nederland, er på 42 km pr. dag i fire dager. Det
som er ennå mer imponerende er at det ikke var noe frafall underveis. Tre dager etter ankomst
var bataljonen på litt over 600 mann 100% fulltallig. I Kolbjørn Brekstad bok fra 2007 heter
det seg dog at tre mann ble etterlatt underveis. Uansett, det er helt tydelig at den fysiske
formen til datidens unge menn fra Trøndelag, Nordmøre og Romsdal var meget god. Som et
apropos kan nevnes at legionærene i det gamle romerrike ble trent til å kunne klare å gå 20
miles (om lag 30 km) på fem romerske ”sommertimer” (det vil si om lag 4,6 km/t), med en
utrustning som veide 60 romerske pounds (ca. 20 kg). Kravet må en kunne si var absolutt,
ettersom legionærer som ikke klarte å holde det tempoet som var forventet ble henrettet for

Marsjen sørover

ikke å forsinke fremmarsjen (kilde: Anders Aanstads: Soldater i bevegelse 2011). Under
trettiårskrigen var vanlig marsjfart for soldater på 12-13 km pr. dag. Nå er det klart at det er
utrolige mange parametere som skiller: matinntak, type mat, varme, kulde, høyde over havet,
vær, temperatur, oppakning, skotøy etc. Uansett er det interessant å se hvor svake kravene
innen det militære er i dag til marsjmerket (hvor en også kan løpe): 30 kilometer skal
tilbakelegges med 11 kg på ryggen innen følgende tider (ulike aldersklasser): Menn: 4:30 - til
5:15 og kvinner: 5:15 - til 6:00.
Grunnen til at marsjen i 1808 ble gjennomført i tre puljer med en dags opphold mellom
puljene, var blant annet innkvarteringen underveis. Soldatene ble innkvartert på gårder som
var av en viss størrelse og som lå laglig til i henhold til de enkelte dagsetapper. Der fikk de
også mat mot at bøndene ble betalt for dette. Gruppeinndelingen var delvis for at bøndene
skulle få en dag på seg til etterfylling av stabburene. Dette var sikkert ikke mer enn de trengte,
da datidens soldater sikkert var like sultne etter en lang dags marsj, som dagens unge er etter
en treningsøkt. At det kunne røyne noe på forrådene vitner denne historien om: På en av de
større gårdene nede i Østerdalen var det blitt innkvartert en halv tropp med grenaderer (ca. 30
mann). Da bonden skulle skaffe disse kveldsmat, ble det båret inn en stor trestamp av en type
som ble brukt til å vaske sauene i (sau-så). Denne ble brutt full av flatbrød og deretter
overslått med surmelk, som vel kalles rundt om i landet for "skjør" eller "søl". Soldatene satt
så i ring rundt med hver sin skje og spiste den tom. Dagen etter til frokost fikk de samme
servering. Denne kosten og serveringen syntes de ikke passet seg, og det var en noe “laber”
stemning blant grenaderene. De hadde lagt merke til at det virket som om bonden var ganske
så velstående. Han hadde til og med rosemalte takåser i stua. Som takk for traktementet de
hadde fått, trakk de sablene sine og flishogg bondens fint rosemalte takåser. Det fikk da være
måte på hva man bød kongens karer som skulle ut i krigen! Et forhold som maksimerer
innsatsen, er ifølge Kolbjørn Brekstad, at de første dagene var det mye snø og sludd, for så å
bli kaldere og kaldere, rent styggkaldt på Røros, selvsagt. Tradisjonsfortellinger relaterte til
strabasiøse hendelser og krevende handlinger, har en tendens til å øke proporsjonalt med
tiden. Likevel må vi nok bare innrømme at marsjen må ha vært et forferdelig blodslit, en av de
største bragder i norsk militærhistorie.
Lørdag 26. mars var de fremme i Elverum. Her ble de møtt av sin danske brigadesjef, oberst
Staffeldt. Hvordan møte utartet seg vet vel ingen, men general Schmettow ba straks etterpå
prins Christian August om at hans trøndersoldater måtte få en ny brigadesjef. Det var tydelige
gnisninger i staben. Den 28. mars ble Dreyers divisjon sendt til Våler.
La oss nå midt i historien se litt nærmere på stjørdalingene som var med på marsjen, og
deretter deltok i slaget ved Trangen.
1. Eilif Christian Hegrem.
Han var fra Åsveien i Hegra og den
ved siden av Peder Olsen Flor som
kan sies å være fast militær, etter en
kort stund som omgangslærer i Hegra.
Hegrem gikk underoffiserskolen, giftet
seg med Cecilie Klüwer (1798-1879)
fra Bunes i Verdal og fikk senere en
glimrende militær karriere. Etter å ha
deltatt på ulike felttog i Sverige ble
han kjent i vår lokalhistorie som en

7. mai 2013
Halldis Hoås, Ivar Hoås og Eva Schanke

lite svenskvennlig person, for å si det mildt. Hans berømte utsagn var: "Jeg har fått så dann
forakt for Sverige at jeg neppe tåler å høre dets navn". Sine siste leveår tilbrakte Hegrem som
kommandant på Vardøhus festning. Birger, Aud og Eva Schanke på Stjørdal er
tipptippoldebarn av Håkon Gunnarsen Åsveien, bror til Eilif Christian Hegrem, og Halldis
Hoås er tippoldebarn av samme person.

På Øverlands Minde, 28. april 2013
Bakerst: Odd Moksnes, Birger Moksnes, Terje Julseth og Else Marie Julseth
I midten: Per Håpnes, Gunn Berit Eide, Rut Håpnes, Grethe Langhølen, Mia Helene Eide
Foran: Oddveig Dullum, Siw Anita Dullum, Arvid Dullum og Perly Dullum

2. Halvor Halvorsen Havdal.
Er fra Havdal i Lånke, og er tipptippoldefar til Terje Julseth i Lånke.
3. Ola Olsen Sverdal.
Hans slekt kom opprinnelig fra Budal i Gauldalen, men slo seg ned på Elvertrøen i Elvran.
Ola Olsen Sverdal er tippoldefar til Rut Håpnes og Grethe Langhølen i Lånke. Likeledes til
Arvid Dullum.
4. Efast Halvorsen.
Trolig født i Mostadmarka. Senere kom familien til Veisetmoen i Lånke. Deretter til en plass
som het Moxnesmoen, i nærheten av Moknesgården i Stjørdal i dag. Efast Halvorsen er
tipptippoldefar til Birger Moksnes på Hognesaunet og Odd Moksnes i Stokkbergan.
5. Peder Olsen Flor
Var fra Flora i Hegra. Etter slaget i Trangen, ble Flor med inn i Sverige og tok flere svensker
til fange ved Midtskogen. Han var deretter med i kampene ved Lund og Øyebru, hvor han løp
foran sin avdeling og stormet de svenske stillingene. For dette mottok han Dannebrogskorset.
Peder Olsen Flor var ikke særlig blid på svensker. Da han satt som kårkaill på Kringen måtte
de roe ham ned dersom det kom svensker forbi. Han ville gå løs på dem med bare nevene.

Ingar og Asbjørn Lillemo i Hegra er tipptipptippoldebarn til Peder Olsen Flor.

Slekt/familie av Peder Olsen Flor 13. juli 2013
Bak f.v: Cathrine Olsen Lillemo, Ingar Lillemo, Sonja Paulsen, Asbjørn Lillemo og Sander Reberg Lillemo
Foran f.v: Nicholai Olsen Lillemo, Ariane Olsen Lillemo og Andrine Reberg Lillemo

6. Tylløv Gundersen Frøyum.
Han var fra Skatval og var med i slaget i Trangen og senere ved Kongsvinger. Der ble han
såret og døde kort tid etterpå, og er den eneste av stjørdalingene som ikke kom hjem igjen til
Stjørdalen. Johan Gisetstad på Trøyte i Hegra er tippoldebarn av søsken til Tylløv.
7. Ola Johnsen Tyldbakken.
Med stor sannsynlighet ble han født på Grønset i Forradalen i Hegra, men vokste opp på
Tyldbakken under Tylden. Senere bosatte han seg på Bergsdalene i Lånke. Han er blant annet
tipptipptippoldefar til Astrid Gylland, Sondalen og Magnhild Kjelstad, Hegra.
Muligens var også en Jon Gunnarsen Trøyte (Mølsknes) med. Dessuten må vi nevne
stjørdalingen Peter Lorentz Siegholt. Han var offiser og kaptein for skarpskytterdivisjonen.
Kaptein Siegholt var meget sentral i kampene på Østlandet i 1808, men deltok ikke i Trangen
fordi han var skadet. Han var gift med datter til prost Wittrup på Værnes og bodde en tid i
prestegården.

Johan Gisetstad 26. juni 2013

Magnhild Kjelstad 13. juli 2013

Den som ledet forsvaret av Åsnes var oberst Christian Bernhard Ditlev von Staffeldt, med ca.
1 150 mann. Major Ræder og hans trøndere og møringer var altså underlagt nevnte Staffeldt.
Oberst Staffeldt var på Elverum den 7. april, men rykker frem til Sætre i Åsnes den 8., etter
meldinger om at svenskene kunne trenge inn i Norge fra Midtskogen. Den svenske oberst
Gahn og hans frikompani gjør natt til 11. april et innfall med en liten styrke på 160 mann,
men blir grundig slått tilbake ved Skalbukilen. I følge Stein Aage Sørvik er det mulig at
Dreyer deltok i en mindre trefningen ved Gammelsæther. Her skulle han ha utviklet teknikken
med tung ildgivning fra taket på seterbygningen. Det er en av sunndalingene som har berettet
dette. Samtidig foregår det andre spredte avledningsmanøvrer lengre nord, for å forvirre og
binde opp norske styrker. Men prins Christian August og hans stab lot seg ikke lure. Selve
hovedfremrykkingen til general Armfeldt synes noe uvilkårlig, lite planmessig, og som ble
hemmet av dårlige veier og mye snø, og trolig uten støtte fra skiløperkompanier. Dessuten
hadde nordmennene hogget råk i isen på elva for å forhindre svenskene å fritt krysse over. Da
svenskene trakk seg tilbake fra Skalbukilen lå det igjen en proklamasjon fra general Armfeldt,
slik hans bestefar hadde gjort det i 1718 ved grensen ved Sandvika, før han gikk opp i
Fersdalen. Det merkverdige med denne proklamasjonen i 1808 var at den visstnok var datert
den 15. april, mens svenskene trakk seg tilbake den 11. april! Den 24. april går svenskene
over Vemund-sjøen, og følger Flisaelva langs den såkalte Baltebølveien (Tolvmilskogen).
Kaptein Elias Nægler og to grenaderdivisjoner etablerer seg omtrent samtidig med
forhugninger i Trangen, med en styrke som trolig var på omkring 250 mann. HK lå på den
tiden på Bjørneby gård. De ulike norske styrkene bestod da av skarpskytterdivisjon av 1. og 2.
Trondhjemske infanteriregiment under ledelse av stjørdalingen, kaptein Siegholt, ca. 150
mann. Major Ræders grenaderbataljon av 2. Trondhjemske infanteriregiment, ca. 600 mann.
To kompanier fra major Stabells Sønnenfjelske Skilløperbataljon, ca. 200 mann. Pluss minus
(syke etc.) omlag 800 mann totalt. Den svenske Vestarmeen led nå av utbredt feltsyke og
akutt matmangel. Oberst Gahn's "flyvende korps" som på nytt gjorde et innfall på
nordflanken, hvis mål trolig var å ta Åsnes, bestod opprinnelig av ca. 600 mann, men grunnet

Oberst Gahn leder sine tropper

sykdom nok var redusert til nærmere 550 mann, for å holde oss til runde tall.
Dette kapittelet har ikke til hensikt å ta for seg det militærstrategiske, for ikke å si de ulike
taktikker, men kun konstatere at svenskene hadde kommet seg over på sørsiden av elva og inn
i Trangen. Da trønderne og møringene i Trangen ble angrepet av oberst Gahn, var de litt på
defensiven, for ikke å si vikende front, og kunne muligens ha blitt slått. De var i ferd med å
forlate sine stillinger. Men så skjer to forhold som avgjorde slaget. Det høres skyting fra
Gammelsæter. Det tydet på at norske styrker hadde gått over elva ved Nyen og nå falt
svenskene i ryggen, samtidig som et norsk skiløperkompani faller inn fra en tredje side. Dette
ga fornyet styrke og kampinnsats. Nordmennene snur og tar igjen plass i sine forhugninger.
Oberst Gahn gir ordre om retrett, men kommer nå under kryssild og etablerer et støttepunkt på
en liten høyde som senere ble kalt Svenskhaugen. Gahn, som hadde en gammel skade som
gjorde ham lite mobil, blir her bokstavelig talt liggende og rope ut sine ordre. Fra
Svenskehaugen ser oberst Gahn, sittende på sin slede, at en ny kile blir slått inn i hans forsvar,
nemlig kaptein Arntzen og hans Hoffske skiløpere. Gahn skjønner at de ikke har noen
mulighet til å slå seg ut, og han beordrer tamburene til å slå "chamade" (overgivelsessignal).
Men fremfor alt skjer trolig Norgeshistoriens mest kjente enkeltprestasjon i en direkte
kamphandling. Plutselig klatrer en offiser fra 2. Trondhjemske infanteriregiment opp på en
stubbe, kommanderer og setter mot i sine soldater. Han lar sine soldater ved stubben lade og
omlade, rekker ham geværene etter tur - og offiseren feller opponentene som kornaks i
skuronna. Det var som han skulle ha brukt en moderne mitraljøse i slow motion. Både norske
og svenske soldater stanser mest opp, måpende - for en innsats, for et mot - et grenseland
mellom det imponerende og det dumdristige. Hva var dette for noe? Som en grasiøs statue
står han der på stubben og avgjør et slag. Blir udødelig på et vis, omformes mest gjennom
tåka og kruttrøyken til en evig bauta for kommende
generasjoner. Et vitnesbyrd og minne om at det nytter
med manns mot. Så siger han omsider ned og blir
liggende i armene på sine soldater, truffet av sju
svenske kuler. Det måtte selvsagt bli tallet 7. Sjutallet
er magisk, hellig og mystisk (se Stjørdalens krønike,
bind 9, side 139). Helten fra stubben i Trangen er
kaptein Nicolai Peter Dreyer. Der amerikanerne har sitt
meget berømte motiveringsbilde fra Iwo Jima den 23.
februar 1945 (krigens meste kjente bilde), har vi vår
tegning av Andreas Bloch fra ulike historiebøker og
2.verdenskrigs mest kjente bilde
publikasjoner. Her gjengitt av Amund Hagen i hans
versjon av Dreyer på stubben.

Tapstallene fra slaget i Trangen var 27 døde og 57 sårede svensker. Pluss flere hundre som ble
tatt til fange. For Norge sin del var det 16 døde og 52 sårende. Flere av de sårede døde trolig
senere. Og hvordan gikk det med den tapre Dreyer? Det fortelles at han ble liggende meget
sterkt skadet med ei kappe over seg, innvollene kom ut - og han ble gitt brennevin. Gunnar
Nyen (14 år den gangen) kjørte Dreyer på slede til Nyen. Dagen derpå ble kapteinen overført
til Sønsterud gård, på andre siden av elva Flisa, rett nordvest av Trangen. Her dør Dreyer fire
dager senere, fredag den 29. april 1808. På gården finnes den dag i dag det de kaller
Dreyerrommet, og de hevder også at senga som står der, er senga kaptein Dreyer døde i.
Helten fra stubben ble gravlagt den 1. mai, men det strides litt hvorvidt det var under en
seremoni eller ikke, og om han ble lagt i en fellesgrav.
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Ansvarlig på Sønsterud gård: Eva Halvorsen - i Dreyerrommet, hvor kaptein Dreyer døde fire dager etter slaget

Det ble flere slag utover våren, sommeren og høsten i det sørøstlige Norge (Mobekk, Lier,
Toverud, Lund, Ørje, Rakkestad, Prestebakken og Berby). I følge Per Erik Olsen i magasinet
Militær Historie ble ca. 400 nordmenn drept i disse trefningene i 1808. Kampene var selvsagt
skremmende og dramatiske for de som deltok, men utover det var ikke slagene verken store
eller voldsomme, men veldig betydningsfulle for norsk selvstendighet. Året etter gikk norske
styrker inn i Sverige i håp om å møte russiske styrker som presset på nord av Umeå.
Norge/Danmark ville i lag med Russland sette Sverige i en knipetang og utrydde nasjonen.
Men slik gikk det ikke. Det kom til fred mellom Russland og Sverige, og nordmennene måtte
slukrygget trekke seg ut av Sverige. Stjørdalingen og eidsvollsmannen Ertzgaard var en av
disse. Christian August ble arveprins til den svenske troen, merkverdig nok, men dør av
hjerneslag og faller av hesten. Noen mente han var utsatt for et snikmord, et rykte som ledet
frem til lynsjingen av den svenske riksmarskalken Aksel von Färsen under arveprinsens
begravelse. 1 500 trøndere ble sendt sørover i 1808-1809. Av disse kom 300 aldri hjem igjen,
men ble liggende døde igjen i de dype skoger. Sett i relasjon til folketallet et ganske så
betydelig tall.
Før vi skal se litt nærmere på denne kaptein Dreyer og hvorfor han var så "tapper/dumdristig",
skal jeg ta med en liten merkverdighet tilknyttet trefningene i Trangen og på Østlandet. Sjefen
for svenskene som angrep ved Trangen var altså overgeneral Gustaf Mauritz Armfeldt, som
var barnebarn av general Armfeldt som herjet i Trøndelag i 1718, hvorpå over 3 700 mistet

livet som følge av fjellmarsjen gjennom Sylane. Sjefen for de som skulle forvare Norge i
Trangen mot Armfeldt i 1808, var oberst Christian B. D. Staffeldt. Disse to opponentene har
en ting til felles: de ble begge dømte til døden.
Gustaf Mauritz Armfeldt (1757-1814) var en finsk-svensk
hoffmann, diplomat og offiser, som i Finland er ansett som
en av landets mest betydningsfulle menn. Som sin bestefar
fikk han militær utdanning. I 1774 ble han gardefenrik ved
hoffet i Stockholm, men ble tvunget til å forlate Sverige i
1778 etter å ha vært innblandet i en duell, og bodde derfor
i Paris frem til 1780. I 1780 oppsøkte Gustaf Mauritz
Armfeldt kong Gustav III da han var i Spa i Belgia, og etter
dette møtet ble Armfeldt en av kongens favoritter. Han ble
overøst med titler og æresbevisninger.
Etter mordet på Gustav III, ble Armfeldt i 1792 av Gustaf
Adolf Reuterholm, utnevnt til minister (sendebud) i Napoli.
Armfeldt anså utnevnelsen som en forvisning og hadde
General Gustaf Mauritz Armfeldt
løse planer om å styrte Reuterholm, som var formynder
for den senere kong Gustav IV Adolf. Planene ble oppdaget og Armfeldt ble i 1794 dømt til
døden av Svea hovrätt. Armfeldt flyktet før dommen til Kaluga i Russland. Etter at Gustav IV
Adolf hadde blitt myndig ble dødsdommen omgjort i 1799 og Armfeldt ble Sveriges minister
i Wien årene 1800-1802.
Armfeldt fikk en mangfoldig karriere, men fikk et anstrengt forhold til de nye makthaverne.
Han kunne ikke akseptere at Jean Baptiste Bernadotte, en av Napoleons forhenværende
generaler ble utsett som svensk tronarving. Han havnet derfor i russisk tjeneste, og
derigjennom fikk en meget betydelig innvirkning på Finland sin fremtid.
Bernhard Ditlef von Staffeldt (1753-1818) ble født i Danmark og gjorde militær karriere.
Han var utvilsomt en dyktig offiser, men han sviktet på avgjørende punkter i 1814 og ble
sterkt miskjent av sin samtid. Senere forskning har nok modifisert hans ettermæle, men han
kan fortsatt kritiseres for vankelmodighet og svak ledelse. Han ledet altså de norske troppene
under trefningene i Trangen. Von Staffeldts dyktige ledelse gjorde at han samme år ble
belønnet med utnevnelse til generalmajor. Fra 1809 var han stasjonert i Larvik, og han tok
som høyere offiser aktivt del i omorganiseringen av hæren etter 1810. Han ble
øverstkommanderende sønnafjells med fullmakt til å treffe foranstaltninger til landets
sikkerhet og derigjennom tiltenkt en viktig rolle i Norges forsvar, og ble den 22. mai utnevnt
til generalløytnant. Imidlertid sviktet forutsetningene for forsvaret militært, organisatorisk og
politisk. Christian Frederik trakk de norske troppene tilbake over Glomma. Da det ble inngått
våpenstillstand 17. august 1814, ble von Staffeldt umiddelbart permittert uten å ha søkt om
permisjon. Han ble på mange måter syndebukken for de militære tabbene og ble møtt med
ubehagelige demonstrasjoner. Kritikken av hans militære ledelse tiltok, og han ble beskyldt
for forræderi. 1815 ble han satt under tiltale, men den militære overkrigskommisjonen frifant
ham på alle punkter. Høyesterett overprøvde dommen, fant von Staffeldt skyldig og dømte
ham til døden den 17. desember 1816. Det ble reist sterke innsigelser mot dommen, som ble
sett på som dypt urettferdig. Kongen benådet von Staffeldt til festningsarrest inntil videre,
først på Munkholmen, omgjort til Fredriksten festning. Den øverste militære påtalemyndighet,
generalauditøren, gjennomgikk saken, og han anbefalte at von Staffeldt ble satt fri. Dette
skjedde den 17. mai 1817, og von Staffeldt fikk ordre om å begi seg til sin familie og forbli

der. Han døde etter bare et halvt år på frifot. Oberst Bernhard Ditlef von Staffeldt huskes ikke
bare for sin uheldige militære ledelse under felttoget 1814, men også for at han i 1791
opprettet den første norske underoffisersskolen. Han viste seg her som en god organisator, og
hans skoleplan ble fulgt da det ble grunnlagt flere underoffisersskoler 1810. Det er vel og liten
tvil om at Bernhard Ditlef von Staffeldt hadde et anstrengt forhold til trønderne, og "glemte"
totalt Dreyer. Von Staffeldt var trolig en brikke i spillet mellom von Krogh og von
Schmettow.
Litt repetisjon: De norske styrkene holdt på å bli tatt i Trangen. De forlot sine stillinger. Men
så hørtes skudd fra nord, skytingen kom fra Gammelsæther. Det tydet på at nordmenn hadde
tatt seg over isen ved Nyen. Svenskene ble angrepet i ryggen, og gikk i stilling på det som
senere skulle bli hetende "svenskhaugen". Kaptein Dreyer kommanderer sine menn tilbake,
for ikke å si: "følg meg". Svenskene var omringet. Gjennom kruttrøyk og tåke skimtes
rødkjoler over alt. Henrik Angell skrev det slik i sitt verk "Syv-aars-krigen for 17. mai 1807 1814" i 1914: "Høit over nordmennene ser de en officer. Han staar på en svær mastetræs
stubbe. Uavlatelig legger han geværet til kinden og skyter. Svenskene tar sikte på ham; men
det er som kulerne ikke biter paa denne forvovne officer".
Hvem var denne berømte Nicolai Peter Dreyer?
Han ble født på Survika på Otterøya. Han var en
ekte og innfødt namdaling, ettersom hans oldefar,
Oluf Dreyer, kom fra Lødding i Vemundvik. Hans
farfar, Nils Dreyer ble handelsmann i Survika fra
1732. Kirkeboka for Vik i Fosnes (NordTrøndelag), tilsier at han ble døpt den 21. mars
1773 som sønn av Lars Nilsen Dreyer, f. 1718, og
hustru Helen Pedersdatter Heltberg, f. 1735.
Sistnevnte ble foreldreløs som 13-åring og ble tatt
hånd om av sin onkel Elias Eriksen Heltberg,
sogneprest i Beitstad. Far til vår Nicolai hadde i
1762 arvet handelsstedet Survika på Otterøya i
Fosnes herred i Namdalen, og var den første som
drev gjestgiveri i Survika. Det skal her innskytes at
familienavnet har skiftet en del gjennom årenes
gang: Dreÿer, Dreier, Drejer og Dreyer. Noen
mener at førstnevnte (Dreÿer) er det korrekte, og
slik han selv skrev sitt navn, men siden familien
Kåre Olav Skolmli viser steinen i Sunndalsøra
sentrum som visstnok Dreyer sto på da han
er mest omskrevet som Dreyer, benytter også jeg
kommanderte sine soldater under øvelser
denne stavemåten.
Nicolai Peter Dreyer ble konfirmert i Ranemkirka i Overhalla i november 1788. Da var han
allerede sersjant. Han hadde nemlig startet sin militære løpebane på Øysand i Melhus i juli
samme året, hvor det var samlet hele 5 000 mann. Han var tilknyttet infanteriet i Hæren og ble
utnevnt til fenrik fra 1788 og sekondløytnant fra 1792, 20 år gammel. Av de militære ruller
fremgår det i følge min kilde Stein Aage Sørvig, at Dreyer var relativt frittalende, og hadde en
egen evne til å pådra seg sine foresattes ergrelser. Han var vel heller ikke den mest nidkjære i
tjenesten. Til tross for dette ble han 22 år gammel utnevnt til premierløytnant og
nestkommanderende i Størens kompani, og fra 1804 kaptein og kompanisjef for Sunndalske
kompani, senere Hemnske kompani, og Dreyer hadde nå fått den tittelen som skulle bli
stående ved hans navn i historiebøkene.

Leidulf Hafsmo, f. i Åfjord i 1934, bor i Skaun, er ikke bare en
forhenværende tannlege og en kjent trubadur, men en lidenskapelig
Dreyerekspert, og derved en viktig kilde for meg. Han har kommet
frem til følgende militære løpebane for "Dreyer på stubben":
1789:
fenrik ved Eritsfjordske kompani
1789 - 1792: fenrik ved Surendalske kompani.
1792:
ved Brøsiske kompani
1792 - 1794: Oppdals kompani
1794 - 1797: Størenske kompani
1797 - 1800: Eritsfjordske kompani
1800 - 1801: Fanottiske kompani
1801 - 1807: Sunndalske kompani

Leidulf Hafsmo

Dreyers militære engasjement tilsier en omflakkende tilværelse, hvor han bodde i kompaniets
rekrutteringsområdet. Mest tilknytning hadde nok Dreyer til gården Flovika på Veøy i
Romsdal og senere til Sunndal. Sistnevnte gjenspeiles i det faktum at Sunndal er det stedet
som nok mest har adoptert "rettighetene" til den berømte Dreyer. Sunndal har gate,
minnesmerke/bauta og til og med et langdistanseløp i Dreyers navn.
Nicolai Peter Dreyer giftet seg med
Hendrikke Lysholm Willer, f. 1778.
Hun var datter av Bolette, f. Tønder
og Jens Ochenius Willer - som var
sogneprest i Beitstad. De fikk tre
barn: Lorentz 1801, Ane Cathrine
1803 og Marcus 1807. Dreyer var
en flink tømmermann som bygde
opp gården, men ingen økonom.
Han kom raskt i stor gjeld. 650
riksdaler for gården. Tok opp
stadige lån, og ved begynnelsen av
1800-tallet hadde han trolig en gjeld
på over 1 200 riksdalere, noe som
skulle følge ham senere og bidra til
ett av ryktene i forbindelse med
hans død. Gjelden var så stor at
dødsboet klarte kun å gjøre opp for
det halve. Da han solgte sin gård,
bodde familien muligens en stund
på Vestad på Sekken, naboøya til
Veøy.

Til venstre: minnebauta i Trangen
Til høyre: minnebauta på Åsnes kirkegård

Hans militære avansement førte til fastere lønn og økonomien bedret seg. Den 14. desember
1804 ble han utnevnt til kaptein og måtte i all hast overta Sunndalske kompani, da
kommandant Eppingen hadde blitt syk. Dreyer kjøper Gjestgiverplassen på Eidsøra, hvor han
kanskje fortsatte å leve over evne der han importerte mye fransk brennevin. Kanskje var det
gjestgiveriet som tok vekk litt konsentrasjon rundt hans militære plikter. Den 14. juni 1806
kom general grev von Schmettow på inspeksjon til Sunndalske kompani. Da startet Dreyers
nedtur. Evalueringen var knusende for Dreyer i en rapport av 16. oktober til general von
Krogh, som sendte den videre til daværende øverste ledelse, prins Carl von Hessen. Det het
seg fra rapporten: " Kapt von Dreyer tilkiendegies som generals, Prins Carl af Hessen’s
misfornøielse med den af ham udviste skjøtesløshet og efterlatenhet i alt af tienesten
vedkommende”.

Trangen den 3. juli 2013
f.v: Herdis Løkken, Marie Skolmli og Kåre Olav Skolmli

Grava til kaptein Dreyer på Åsnes kirkegård

Forholdet mellom de to generalene: von Schmettow og von Krogh var heller dårlig. Von
Krogh var øverstkommanderende nordafjells, en stilling som Schmettow overtok, men ble
senere avskjediget av tronfølgeren Karl Johan i 1815. Flere har påpekt at Dreyer på et vis ble
brukt av von Schmettow i striden med Von Krogh. Dreyer ble en syndebukk, en hoggestabbe
som senere ble til en stubbe. General Von Krogh synes å ha beskyttet Dreyer, hvilket også
vises ved at Dreyer ble beordret til grenaderbataljonen, som var ansett for å være en
eliteavdeling. Riktignok var bataljonens sjef, kaptein Schnitler, blitt syk, og at det var andre
gangen på kort tid at Dreyer mottok et avansement grunnet andres plutselige sykdom. Men
generalen hadde tross alt andre å beordre, slik at jeg velger å se på det hele som en reell
forfremmelse grunnet faglig dyktighet, samt tillit fra generalen.
Det forefinnes en rekke teorier, for ikke å si spekulasjoner, hva gjelder Dreyers taktikk,
underforstått hvorfor han klatret opp på stubben. Her er det ingen fasit. Ingen sitter med
svarene, som nok er proporsjonale med lesernes syn på hva som kan regnes som smart,
tappert eller dumdristig. Hva lå bak hans handling? Hva førte til at han tok nettopp det valget
han gjorde, som nok for mange fortoner seg som "selvmord". En kan spinne rundt følgende
stikkord:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vise seg frem - være et forbilde for soldatene.
Mistet han hodet i kampens hete?
Reprimanden, som han fikk gjennom inspeksjonen fra general von Schmettow.
Motsetningsforhold til oberst Staffeldt, som muligens hadde kalt ham feig.
En lokalhistoriker på Møre sier at forholdet i ekteskapet var anstrengt.
Hva med hans enorme gjeld, utløste den til slutt en tanke om selvmord?
Påvirket av alkohol?
Dreyer ønsket å "ta ut" offiserer gjennom fri sikt.
Fandenivoldsk innstilling, en ukontrollert innskytelse, en impulsiv handling der og da.
Utøve hån mot opponenten.
Voldsom kruttrøyk langs bakken. Dreyer ville ha bedre sikt "over" fiendens
disposisjoner.

Dreyer tilhørte ingen gruppe, var seg selv - lyktes, og ble trolig gjenstand for misunnelse.
Det er klart at det var et dårlig forhold mellom Dreyer og enkelte av hans overordnede, og
noen forfattere viser til at han mottok reprimande fra oberst Christian B. D. Staffeldt for
feighet. På den annen side er det lite sannsynlig at Dreyer møtte så høyt nivå som Staffeldt
foran selve kampene og under striden.
Trolig må det ha skjedd en episode langt
tidligere, eller at den forveksles med
rapporten general Carl J. von Schmettow
hadde innlevert under sin inspeksjon i
Sunndalen. Det er noe merkelig at Dreyer
ikke er nevnt i øverstkommanderendes
rapport, hvor det ble skrytt av mannskapene
som kjempet ved Trangen. Viser igjen til at
det kan føles som om Dreyer ble brukt i
striden mellom Schmettow og Von Krogh.
Dreyer var visstnok den eneste offiseren
som falt i Trangen og burde naturligvis ha
blitt nevnt. Sett i relasjon til lederskap,
skilte Dreyer seg også ut der han var i
fremste rekke i lag med sine soldater. Ingen
kan gi den riktige forklaringen på hvorfor
Dreyer opptrådte slik han gjorde, hvorfor
han så skjødesløst og likegyldig klatret opp
på stubben. Kanskje er forklaringen så
enkel som Stein Aage Sørvig i Namsos
analyserer det hele: Da svenskene satte på
sine bajonetter, og gikk til angrep for å slå
seg ut av beleiringsfellen på
Et minnesmerke ved rasteplassen Gravem i
"svenskhaugen", tolket muligens Dreyer
Gjøra i Sunndalen, over de fra området som var
det dithen at svenskene var tomme for
med i de siste trefninger mot svenskene
ammunisjon. Det var derfor ingen fare å
bestige stubben og gjøre seg synbar. Herfra kunne han ha bedre oversikt, kommandere og
dirigere sine tropper. I tillegg kan en eller flere faktorer nevnt i lista overfor, ha kommet som
underliggende pushfaktorer.
Det ble trolig avfyrt omlag 40 000 skudd i trefningen i og rundt Trangen. Svenskene som ble
fanget havnet i Drammen før de ble sendt hjem til Sverige. Krigsbytte var visstnok på ca. 336

riksdalere, 2 kanoner, 416 gevær, 16 sabler, 7 trommer + annet feltutstyr. Hester og sleder ble
solgt på auksjon for 150 riksdaler.
Dødsboet etter Dreyer ga et underskudd på 600 riksdaler etter at hans eiendeler ble solgt på
hele tre auksjoner: Solør, Eidsøra og Vestad på Sekken. General Von Krogh grep personlig
inn og sørget for at enka etter Dreyer fikk en pensjon på 250 riksdaler. En av kreditorene
giftet seg med fru Dreyer to år senere, og fikk dattera Nicoline Petrine Hendrikke.

Etterkommere av Dreyer i dag: Bildet her er tatt under markeringen i Trangen i 2008, av Jan Harald
Salberg, SolungAvisa, og viser rett nedstigende slekt av kapt. Dreyer. Fra venstre:
Liv Lund (2xtippoldebarn), Pernille Lund Jansen (4xtippoldebarn), Berit Skar (2xtippoldebarn), Jon Petter
Skar (3xtippoldebarn), Hege Skar (3xtippoldebarn), Olav Skar Søiland (4xtippoldebarn), Anette Lund
(3xtippoldebarn), Amanda Lund Jansen (4xtippoldebarn), Tormod Høydahl (2xtippoldebarn), Berit Østerud
(2xtippoldebarn), Camilla Østerud (3xtippoldebarn), Per Østerud (2xtippoldebarn), Bjørg Meli
(2xtippoldebarn) og Gunvor Østerud Petersen (3xtippoldebarn)

Ettertiden vil ha det til at Dreyer med sin
heltemodige innsats ved å stå på stubben, var i stor
grad medvirkende til den første virkelige norske
seieren over svenskene under hele krigen 1807 1814. Han har derfor blitt betraktet som den store
helten fra Trangen, til tross for at han ble av mange
fra sin samtid sett på som litt av en villstyring, og
han var etter sigende nokså lemfeldig i sin disiplin
mot soldatene. Men det hevdes at hans soldater satte
stor pris på ham, og virkelig likte ham, noe som slett
ikke var verken vanlig eller ettertraktet på den tiden.
Hans personlighet ga vel også liv til den heltestatus
han er blitt tillagt etter sin død.
Nordmennene vant slaget, men tapte krigen ved at vi
ble hærtatt og plassert i union med Sverige i 1814.
Antakelig levde heltehistorien om kaptein Dreyer på
Direkte etterkommere av kapt. Dreyer, og mine
kontakter/hjelpere. Tre generasjoner: f. v Jon
Petter Skar, nevøen Olav Skar Søiland og mor til
Jon Petter: Berit Skar (f. Høydahl)

stubben på folkemunne i Norge i særlig grad i perioden under den tvungne unionen, og "det
kan godt tenkes at historien om Dreyer har hatt betydning for den politiske viljen til
unionsoppløsningen i 1905", sier Stein Aage Sørvig det så godt. Alle kriger og konflikter gir
oss helter, noen fortjente, andre mindre fortjente - ja, sågar oppdiktede. Jfr. Prillarguri. Men
hva gjør vel det? Vi har bruk for en aroma av heltestatus. Det gir oss nasjonalfølelse og håp.
Symboleffekter er viktige. Slaget i Trangen viste oss at svenskene ikke var uovervinnelige. Vi
trenger slike minner, en viss sjåvinisme som bygger vårt selvbilde. Det sier ikke så lite at
Hærens offisersforbund valgte Dreyer som merke/ikon. Noen har karakterisert Dreyer som en
uvorren, kampglad natur - brautende kanskje - men en åpen "nasjonal" krigstype med ekte
trøndersk tilsnitt. Dreyer på stubben er i seg selv en bauta, solid forankret i folkesjelen. Du
verden som vi trenger slike typer!

