
En minnessten berättar 
 
Vi fortsätter i år att berätta delar av regementets historia med utgångspunkt från våra 
minnesstenar. Förra året berättade vi ett par historier med bakgrund i Vänersborgstrakten, i år 
vänder vi blickarna mor Danmark. 
 
I Sveriges historia beskrivs kriget mot Ryssland 1808–09 med slaget vid Sävar som det sista 
krig som Sverige har utkämpat. Det är korrekt beträffande krig och slag som utkämpats på 
svensk mark och givetvis av stor betydelse med den för Sverige stora förlusten av Finland 
med mera. Ofta glömmer dock historikerna att Sverige även deltog i ett flertal väpnade 
konflikter på andra platser under 1800-talet.  
Sålunda utkämpade vi även 1808–09 ett krig mot Danmark med fred i Jönköping1809. Ett 
krig som inte medförde några förändringar för parterna. 
1813–14 var det dags igen. Återigen var Danmark motståndaren och det var Sverige som var 
angriparen. Kriget slutar med svensk seger vid slaget vid Bornhöft och freden i Kiel 1814. 
Danmark avträder Norge och får i gengäld Rügen och delar av Pommern. 
 
I krigen 1808–09 och 1813–14 deltog inte Västgötadals regemente men det blev annorlunda 
1848. Då bröt det ut ett uppror i Schleswig-Holstein, som då var danskt territorium. Upproret 
stöddes av Preussen som också deltog i striderna. Den svenske kungen, Oskar I, ställde i detta 
läge upp på den danska sidan och svenska förband lades i beredskap i Danmark. 
 
Den 2 maj befallde kung Oskar att trupper ur Västgötadals regemente skulle sättas i 
marschfärdigt tillstånd och den 11 maj beordrades regementet att vara i Göteborg den 4 juni. 
Den 7 juni embarkerade trupperna sju danska transportfartyg och fyra danska ångbåtar för 
transport till Nyborg på Fyn.  
Under tiden agerade också kung Oskar som fredsmäklare och förhandlingar ledde fram till att 
en konvention slöts i Malmö den 27 augusti. Konventionen innebar att alla fientligheter 
mellan Danmark och Preussen skulle upphöra under sju månader. 
 
De svenska hjälptrupperna kunde nu återvända hem och den 28 augusti beordrades den 
svenska fördelningen på Fyn att bryta upp och återgå till hemorten. Den efterlämnade dock tre 
soldater ur Västgötadals regemente, som avlidit på krigssjukhuset och begravts på Assens 
kyrkogård.  
 
Här kunde historien ha tagit slut, men strax efter nyår 1939 meddelades till Hallands 
regementes kamratförening från ”Selskabet De danske försvarsbrödre for Assens og Omegn” 
att man ämnade resa en minnessten över de tre svenskarna. Sällskapet hade vinnlagt sig om 
att hålla den då befintliga graven i gott skick men säger: ”vi finder dog, at vore svenske 
kammerater kunde fortjene et större og ogsaa smukkere minde end de nu efeubeklädte grav 
med det lille nu noget skröblige jernkors. Ligeledes findes vore kammmeraters navne, alder 
eller dödsdag ikke i inskriptionen paa det stöbte jernkors, og vi mener at deres navne burde 
fortjene at bevares”.  
Andra världskrigets utbrott kom dock att sätta käppar i hjulet för genomförandet och det 
skulle ta några år in på 1940-talet innan stenen var på plats.  
När stenen restes hade kamratföreningen lämnat nedanstående uppgifter om de begravda 
svenskarna. Uppgifterna hämtades ur generalmönsterrullorna för Västgötadals regemente för 
år 1944 daterade den 27 juni: 
 



791 Sven Johansson Berg i 3:e kompaniet (Kållands) var 28 år 8 månader. Rotens namn var 
Gulleberg Olof Nilsgården i Rackeby socken i Skaraborgs län. 
 
629 Olof Olofsson Hurtig i 7:e kompaniet (Tössbo) var 29 år 5 månader. Rotens namn var 
Morsviken i Vårviks socken i Älvsborgs län. 
 
733 Erik Johan Jonasson Wallin i 7:e kompaniet var 26 år 6 månader. Rotens namn var 
Västegården i Ånimskogs socken i Älvsborgs län. 
 
Om svenskarna hade deltagit i någon drabbning är inte klarlagt, men allt tyder på att så var 
fallet. Samtliga hade nämligen skottskador. 
 
Vid tidningskommitténs besök i Assens en grå och kulen novemberdag 2009 befanns stenen 
vara i gott skick och gravplatsen välskött. Stenen är utförd i natursten med såväl Västgötadals 
regementes vapen som namnen på de tre svenskarna inhuggna. Väder och vind har dock satt 
sina spår och färgen i inskriptionerna borde förbättras. Assens vackra kyrkogård är för övrigt 
till del en krigskyrkogård där ett antal gravar och minnestenar minner om striderna på Fyn i 
mitten av 1800-talet. 
 
Anders Sträng 
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