DIDYSIS ŠIAURĖS KARAS
RØROS, 1718 m.
Besiveržiantys nuodingi dūmai iš vario lydymo dirbtuvių tarsi antklodė gula virš
kalnų miesto ir dėl to daugeliui kasdienį gyvenimą daro sunkų ir sudėtingą. Šioje mažoje kalnų
miestelio bendruomenėje vyrauja aukštos ir didelės vertybės, todėl ši patraukli vieta yra pagrindinis
priešų tikslas. Sklinda gandai, kad švedai mobilizavo pajėgas ir kad Norvegijos užpuolimas, ataka
prieš šią šalį neišvengiamai artėja. Røros miestelį saugo kalnų korpusas, taip pat yra vietinė maža
namų apsauga, kurią daugiausia sudaro kalnakasiai, šachtininkai.
Kalnų kaime Vallbo, Švedijos pusėje, susitinkame su Kalle ir Ellen, jauna įsimylėjėlių
pora, kuri svajoja ir planuoja ateitį kartu. Šioms svajonėms, deja, nelemta išsipildyti, jos nutolsta,
nes Kalle pašaukia į armiją, kariauną, vadovaujamą generolo-leitenanto Karlo Gustavo Armfeldto.
Pakeliui į susitikimo vietą Duvede, jis sutinka merginą, kuri regėjo jį sapne.
Karlas Gustavas Armfeldtas turi labai stiprų užnugarį ir palaikymą, jo pusėje stovi
generolas-leitenantas Reinholdas Johanas de la Barre. Jų abiejų nuomonės šiek tiek skiriasi
kiekvienu klausimu, siekiant savo atakos tikslų.
Duvedo apylinkėse susirinko, susitelkė ir susivienijo dešimt tūkstančių ūkininkų ir
kareivių. Ir kaip tik čia išaugo draugiški ryšiai tarp Kalle Lundgreno, Per Oke Lindo, Niklo Bro ir
Hokano Modigo.
Kariuomenės pajėgos kerta Norvegijos sieną ir prie Stene pylimo ir Skones apkasų bei
įtvirtinimų įvyksta susirėmimai.
1718 metų vasara ir ruduo vargino, kamavo ir kankino gausiai iškritusiais krituliais. Ir
dėl tos priežasties tarp žmonių prasidėjo papildomi negalavimai, pradėjo plisti ligos. Hokanas
susirgo plaučių uždegimu ir prašė savo gero draugo Niklo aktyvios pagalbos gelbstint iš mirties.
Už Trondheimo ribų pradeda sekti kantrybė tarp kareivių. Jie nori pulti! Bet Armfeldtas
dar laukia. Jis įsako Reinholdui Johanui de la Barre užtikrinti saugų kelią per Gauldaleną ir, kai tik
bus galimybė, užpulti Røros kalnų miestelį.
Rørose susiklostė chaotiška padėtis. Tuomet kalnų korpuso kapitonas Mentzonius nori
padegti kalnų pylimus ir įtvirtinimus, o taip pat aplinkinius namus, kurie yra saugyklos ir sandėliai
karaliaus maisto atsargoms. Tai būtų daroma dėl to, kad čia atėjęs priešas nieko nerastų.
Nakties tamsoje dūmų kamuoliai atokiai slepia varį, bet Røros kalnų korpuso būrys
apleido ir paliko miestą, tikėdamasis sustabdyti Armfeldtą prie Haltdaleno. Bet Reinholdas Johanas
de la Barre apvažiavo aplinkui ir dėl to staiga, netikėtai, kaip perkūnas iš giedro dangaus, atvyko į
kalnų miestelį visiškai be apsaugos. Čia jis grasina sudeginti miestą, jei negalės prieiti prie viso
vario telkinių. Kalnų miestelio žmonės stengėsi nuslėpti, jog čia yra paslėptas varis, bet Reinholdo
Johano de la Barre ta informacija net nedomina.
Po to, kai vertybėmis buvo pasirūpinta, de la Barre gavo pranešimą iš kurjerio apie tai,
kad karalius Karlas XII yra nušautas prie Haltdaleno. Jis priima sprendimą ir kartu su savo keturiais
šimtais kareivių eina į susitikimą su Armfeldtu. Kai Armfeldtas gauna pranešimą apie karaliaus
mirtį, jis atsitraukia ir eina Tydalio kalnais namo į Švediją.Užeina stiprios audros ir stingdantis
šaltis ir daugiau nei trys tūkstančiai valstiečių ir kareivių mirtinai sušąla.

