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På vårt overnattingssted på gården Aune, ble
vi møtt av Armfeldts soldater. De ønsket oss
velkommen og voktet inngangen på huset. 
En skikelig trivelig velkomst som skapte en
flott ramme for det som skulle skje senere på
kvelden.

Stemningsfullt karolinerspel

Etter en deilig middag på Aune gård, ble 
det påkledning etter alle kunstens regler. 
Med lag på lag med ullundertøy, dunjakker,
varmedresser og sitteunderlag under armen, 

Årets første fellestur

Armfeldts tilbaketog 
Av Odd Harald Eriksen

Helga 11.–13. januar 2008 la 18 forventningsfulle turdeltakere ut på vinterens første 
fellestur. Turen startet i lette snøbyger på Nordpå i Holtålen med Græsli i Tydal som mål
senere på dagen. Skepsis til hardt og isete føre ble avløst av glede over nysnø og flotte 
skiforhold over fjellet. Etter et par tekniske stopp med lettelse i antrekk og bekledning 
ble armeen ført trygt over fjellet av troppsleder David. Hærsjef Sigmund konstaterte at
armeen var godt forberedt denne gangen. Praten gikk lett i mellom deltakerne, noen 
kjente hverandre fra tidligere turer, mens andre stiftet nye bekjentskaper. Med turprat,
utstyrsdiskusjoner, tips og råd fortsatte turen i storslått natur over fjellet.

I general Armfeldts fotspor. Foto: Toril Ulvin

var armeen klar for urpremiere for Karoliner-
spelet på Brekka bygdetun. Her fikk vi ta del 
i en stemningsfull og gripende forestilling 
om kampen som utspilte seg i fjellområdene 

nyttårshelga 1718 / 1719. Vil samtidig benytte
anledningen til å gratulere Tydal med en 
flott gjennomført nyoppsetning. For ni av 
turdeltakerne (den lille turen) tok turen slutt
etter spelet, de returnerte tilbake til byen. 
For de av oss som var så heldig å få være 
med på hele turen, ble det retur til Aune for 
ei god natt søvn og hvile til neste etappe inn 
til Storerikvollen lørdag.

Karolinerspelet på Brekka bygdetun. Foto: Jan Egil Bjørvig    

Armfeldts soldater vokter inngangen på Aune gård.
Foto: Torstein Hervland
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Karolinermonumentet på Bustvalen, like innenfor svensk side av grensa. Foto: Odd Harald Eriksen    
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I Karolinernes fotspor

Lørdag våknet vi til knallblå himmel og 
flott vintervær. En kunne føle kriblingen 
i kroppen etter å komme av gårde på tur.
Frokost og matpakker ble kjapt ekspedert 
og før avtalt tid var gruppa klar for avgang. 
Med blå himmel, soloppgang og blåswix-
føre fortsatte turen inn mot Essand. Dette 
var dagen da gruppa skulle være lenge ute 
på tur. Turen ble krydret med vakker natur,
flotte variasjoner i lys og stemningsendringer 
i mellom dag og kveld. Nysnøen avslørte et
rikt dyreliv med spor etter både jerv, rev og
rype. Lange pauser med kaffe kokt på bål,
stekt brød, mens appelsin og Kvikklunsj 
gikk ned med skall og papir. En lang dag på
tur førte til at siste del av turen inn mot
Storerikvollen måtte gås i lyset fra hodelykter,
men hva gjør vel det når en kommer fram til
varm hytte. Sosialiseringen fortsatte ut over
kvelden med felles middag, turprat, historier
med en fin og avslappet atmosfære.

Søndag hadde gitt oss væromslag i løpet av
natta, sola hadde forlatt oss. Vi var overlatt til
snøbyger og overskyet vær på vår videre ferd
inn i Sverige. Flere syntes faktisk det var helt
greit å få følt litt på ruskeværet når vi tross alt
skulle følge i fotsporene etter en av de største
enkelttragediene som har funnet sted i vårt
land. I lettgått skiterreng snirklet vi oss inn i
mellom høydedragene og over på svensk side.
Der besøkte vi monumentene som er reist til
minne om de 3000 soldatene som mistet livet
under tilbaketrekningen denne tragiske nyttårs-
helga for snart 300 år siden.

Undertegnede takker alle som deltok på turen
for en begivenhetsrik og flott tur, så sees vi på
en annen fellestur etter hvert.

Takk for turen!
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