
 

  Turmarsjen «I Armfeldts fotspor»  

med historisk innhold 
 

For 300 år siden forsøkte den svensk-finske generalen Carl Gustaf Armfeldt og hans 

karoliner-soldater å hærta Trondheim og Trøndelag. Dette mislyktes og det fatale tilbaketoget 

til Sverige førte til at rundt 3.000 svenske og finske soldater omkom i den strenge 

vinterkulden i årsskiftet 1718/19. 

 

Både de svenske soldatene og lokalbefolkningen i Norge der karoliner-hæren for fram, ble 

påført store lidelser og død. Dette ønsker vi å markere med denne turmarsjen «I Armfeldts 

fotspor». Turmarsjen blir derfor ikke bare en fysisk aktivitet, men de som deltar vil også 

oppleve mye med kulturelt innhold, hovedsakelig med emner som vil belyse hva som skjedde 

for 300 år siden. Hver kveld/ettermiddag vil det foregå et arrangement med kulturelt innhold.  

 

Fredag 24. august vil marsjen starte på Hovin i Gauldalen om morgenen og går opp til 

prestegården på Støren.  Se vedlagte skjema/terminlista.  

 

Den opprinnelige planen for marsjen var at den skulle ende opp i Handöl i Sverige der 

Armfeldts karolinerhær også hadde sitt endepunkt.  Men da det viser seg at det er vanskelig å 

få til noen form for overnatting på svensk side, har vi valgt å avslutte marsjen i Tydal.   

 

Vi ser at marsjen i starten vil kollidere med den tradisjonelle sagamarsjen i 

Verdalen/Stiklestad. Men det er ikke noe i veien for å koble seg på «I Armfeldts fotspor»  i 

etterkant ved å delta fra og med mandag 27. august med start på Singsås. I det hele tatt regner 

vi med at mange av de som ønsker å delta, ikke blir med på hele marsjen, men deltar i en eller 

noen færre dager enn ei hel uke.  Det er gått ut invitasjon til skolene langs marsjruta om at de 

kan delta med elever og ansatte i forbindelse at marsjen går forbi deres skole. På startdagen, 

den 24. august, er det allerede klart at flere skoler vil delta fra Hovin til Støren.  

 

Det er ordnet med overnatting på flatseng på skoler/samfunnshus/klubbhus. Liggeunderlag må 

hver enkelt i hovedsak ordne med selv. Pris for ei overnatting er 100 kr. pr. person. Ellers blir 

det hver dag tilbudt middag til en pris for rundt 150 kr. De tre første dagene vil det i tillegg bli 

kaffesalg. Øvrig mat må deltakerne ordne med selv.  

 

På noen dager der det er lange marsjruter, vil det bli mulighet for alternative måter å forflytte 

seg på. En vil her bli tilbudt skyss med bil/buss.  Dette gjelder den andre dagen, 25. august, 

mellom Støren og Kotsøy, og den fjerde dagen, 27. august, mellom Singsås og Haltdalen. 

Røde Kors vil bistå med førstehjelp under marsjen til de som måtte få behov for det. Det kan 

ellers bli mulighet for å få fraktet sekker med bil. 

 

Påmelding skjer til kulturkontoret i Midtre Gauldal kommune, tlf.: 72 40 30 00 innen 15. juni. 

(Fristen kan bli utsatt, for nærmere informasjon her, se terminlista til Norges 

turmarsjforbund). Det må registreres hvor en ønsker å overnatte, og hvor en ønsker å kjøpe 

middag. For de som vil delta bare en dag, eller flere dager og ønsker hverken tilbud om 

overnatting eller middagsmat, er det ikke nødvendig med noen påmelding.  For de som ønsker 

alternativ overnatting med bedre standard, må dette ordnes selv.  

 



Spørsmål om alternativ overnatting og annet en lurer på i forbindelse med marsjen «I 

Armfeldts fotspor», kan rettes til Asbjørn Furunes, tlf.: 45 23 33 44, ev. på mail: 

asbjorn.furunes@gauldalen.no.  Videre kan Jann Rønning, tlf.: 91 99 78 10, og Jo Vegard 

Hilmo, tlf.: 95 27 27 35, kontaktes.  Det er også oppretta ei egen facebookside med tittelen «I 

Armfeldts fotspor». 

 

Støren sportsklubb – trimgruppa, står som offisiell arrangør av marsjen. 

 

 

Asbjørn Furunes 

 

 

 

 

Skisse for turmarsjen i Armfeldts fotspor i 2018: 

 

 

Dato: Fra sted: Til sted: Marsj-lengde 

- terreng 

Arrangement: Anmerkninger: 

 

Søndag 19. 

august 

   Offisiell markering av 

Armfeldt-markeringa 

på Kristiansten festning 

i Trondheim 

Dette arrangementet er 

ikke en del av marsjen, 

men et riksdekkende 

arrangement. 

Fredag 24. 

aug. 

Hovin i 

Gauldalen  

Støren Ca. 10 km – 

hovedsakelig 

grusveg 

Tidsbilde/tablå v/Støren 

prestegård, kl. 18.00 

Skolearrangement 

v/prestegården kl. 

13.00. 

Lørdag 

25. aug. 

Støren Forsetmoen Ca. 26 km –  

19 km asfalt 

+ 7 km 

grusveg 

Tidsbilde/tablå v/ 

Singsås kirke, kl. 17.00 

Fra Kotsøy (7 km nord 

for Forsetmoen) og til 

Forsetmoen vil det bli 

arrangert en tursti. 

Søndag 26. 

aug. 

Forsetmoen Gammelkirke-

gården på 

Singsås 

 

 

Ca. 8 km – 

grusveg + 

terreng + 

grusveg 

Friluftsgudstjeneste ved 

stavkirka på 

gammelkirke-gården 

v/tidligere 

nidarosbiskop Tor 

Singsaas kl. 14.00 

På denne strekningen 

over Engesåsen langs 

pilegrimsled er det 

forespurt om 

representanter fra 

Slottet kan delta. 

Mandag 

27. aug. 

Singsås Haltdalen Ca. 22 km - 

Grusveg 

Samling på Gammel-

gården om kvelden, 

med besøk på den nye 

Armfeldt-utstillinga. 

 

Tirsdag 28. 

aug. 

Haltdalen Nordpå Ca. 11 km – 

Hovedsakelig 

veg 

Foredrag av 

militærhistoriker Frode 

Lindgjerdet: - Hva ville 

skjedd dersom 

karolinerne hadde 

inntatt Trondheim? 

 

Onsdag 29. 

aug.    

Nordpå Græsli i 

Tydalen 

Ca. 23 km – 

Fjellterreng 

 

Arrangement under 

planlegging med basis i 

Armfeldt-toget 

Dette blir en marsj i 

fjellet over 

Bukkhammeren på 

gullbryllupsdagen til 

mailto:asbjorn.furunes@gauldalen.no


dronning Sonja og 

kong Harald.  

Torsdag 

30. aug. 

Græsli Ås i Tydalen Ca. 12 km – 

Asfalt + sti 

(pilegrimsled) 

Arrangement under 

planlegging med basis i 

Armfeldt-toget 

 

Fredag 31. 

aug. 

Ås i Tydalen Storerikvollen Ca. 20 km - 

Veg + terreng 

 Avslutning ved/på 

Storerikvollen. 

      

      

 


