Myteriet vid Kårböle skans
Det var under den så kallade Baltzarfejden 1611, när jämtlänningarna fick svära trohetsed till
svenska kronan.
Men bara ett par år därpå blev Jämtland norskt igen vid freden i Knäred 1613.
Under drottning Kristinas tid blir Jämtland och Härjedalen åter svenskt.
De här krigshändelserna hade en oerhört stor betydelse för folket i Färilabygden och har gett
upphov till historien om myteriet vid Kårböle skans.
Det var så att en del hälsingar, framför allt färilabor, skulle omdirigeras från Jämtland över till
Gävle och vidare till Finland.
Manskapet var fullständigt utmattade av svält och överansträngning.
Bygdens folk samlades och ställde sig på soldaternas sida och hävdade att soldaterna hade
tagit lejd för försvaret av gränsen till Norge och inte på annat håll.
Det är upprorsstämning. Många är församlade. Knektar, byfolk och befäl.
Johan:

Vi kan int´ gå me´ på re henan längre! De går int´. Ni kan fäll si själv?

Kristin:

Ni kan fäll int´ slepa iveg me såna her stackare te Finlann e´?

Ante:

Ja, nu e´ re på ré hen vise´ att de hen pôjkan har tejje lejd för te å försvara
gränsen å bygda å int´ dra iveg te Finlann e´. Å de´ ska ja´ sega ne´ att hen i byn
finns de´ snarst int´ ett arbetsdugligt manfôlk, utan bara kvinnfôlk å småonga.
Hur ska en bygd klara seg på de vise´?
Hur ska en få ihop te skatter å alle utskylder som läggs på ôss?

Någon övertalning hjälpte emellertid inte. Soldaterna laddar då sina gevär, förskansar sig mot
befälet, som tvingas lämna manskapet och låta mannarna löpa fritt. Men det olycksaliga
dansk-norska kriget fortsätter. 41 man utskrivs från Färila för att sändas mot Norge.
Karl XII blir skjuten. Det är då som Armfeldt startar sitt tragiska återtåg med armén över de
jämtländska fjällen där tusentals man förintas i snöstormar och andra umbäranden.
På fyra månader miste Färila 27 av sina rotesoldater.

