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Blåhammarstugan ligger høgt og fritt. Foto: Erik Stabell
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«Firkanten» i Sylan 
Fire dager på norsk og 
svensk side
aaa(a )d((
"Firkanten", Nedalshytta – Sylarnas 
Fjällstation - Blåhammarstugan - 
Storerikvollen - Nedalshytta er av klassik-
erne blant turene i Sylene. Dominerende 
er Sylmassivet og den store, fiskerike 
Nesjøen - Essandsjøen.  Turen er en fin 
introduksjonstur til Sylene, da den gir et 
godt overblikk over hele dette store fjell-
turområdet.  En avstikker til Storsylen, 
1762m, anbefales på sommeren, enten som 
en dagstur fra Nedalshytta eller 
Sylstationen eller, for de sprekeste, på 
returen fra Storerikvollen til Nedalshytta.  
Turen egner seg godt for barn fra 8 – 10 
års alder. 

Turen kan starte både fra Storerikvollen 
og Nedalshytta. Til Nedalshytta er det bil-
veg nesten helt fram, til Storerikvollen fire 
trivelige km å gå langs gammel setersti. 
Eller buss kan tas til hhv Ås og Stugudal 
og med skyss eller drosje inn mot hyttene. 
Vi tar utgangspunkt i Nedalshytta, betjent, 

TT, og anbefaler å dra inn til hytta om etter-
middagen / kvelden for "å være i fjellet" 
dagen for første dagsetappe. Turen til 
Sylstationen, betjent "selvbetjent", STF, 6 t, 
går sør og øst for Sylmassivet om 
Ekorrdörren. Flott innsyn i massivet på turen 
fram mot "stationen". 

Det er lettgått og tørt fram til 
Blåhammarstugan, betjent, STF, 5 t. Det 
kan komme godt med på turens andre dag. 
Hytta ligger høgt og fritt og kan ses langt, 
langt framme ved turens start. Men ett 
høgddrag og en drøy stigning på slutten skal 
gjøres unna. En kort ettermiddagstur opp til 
den flotte utsikten fra toppen av hammaren 
anbefales. På hele turen ned til 
Storerikvollen, betjent, TT, 5 t, er det en vid 
utsikt framover mot Sylmassivet og 
Essandsjøen. Grensa passeres ved Enan og 
stedet for det tradisjonsrike rastskyddet 
Endalsstugan. 

Turen tilbake til Nedalshytta, 6 – 7 t går del-
vis i trivelig bjørkeskog, langs tørre flyer og 
etter noen fuktigere passasjer. Noen våte par-
tier er klopplagt. Når snøen smelter i liene, 
kan det være fuktig innunder Sylmassivet. 
Nyt den flotte utsikten fra Nedalsklumpen 
rett før nedstigningen til hytta! Somre med 
båtrute på Essandsjøen / Nesjøen kan båt tas 
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mellom Storerikvollen og Nedalshytta eller 
et stykke på vegen.  

Vinter: 
Samme "firkant" er like fin å gå vinters tid, 
f eks som påsketur. Alle dagsmarsjene er 
vintermerket. Det er ikke brøytet veg inn mot 
hyttene og en må påregne en dagsmarsj inn 
til starthyttene, så turen vil da ta flere dager. 
Det anbefales da å ta inn til Nedalen etter 
den lette direkte ruta fra Stugudal. Her går 
transportene til hytta, så det er ofte lett å gå 
etter sporene. Returen anbefales gjennom 
Skardøra i Skardørsfjella sør for Sylmassivet 
med en flott nedkjøring fram mot Stugudal. 

Rutebeskrivelser: 
De merka og umerka rutene og mange 
varianter og toppturer er beskrevet i TTs 
håndbok Sylene og Trollheimen. 

Kart: 
Både turkartet 1:100 000 Sylan og svensk 
fjällkart 1:100.000 blad Z 6 Storlien - 
Vålådalen – Ljungdalen dekker hele turen. 
1: 50 000 Essandsjøen og Stugusjø dekker 
områdene på norsk side. 

Maria Sand /Erik Stabell

Endalstugan
Rastskyddet på svensk side av Enan på ruta 
fra Storerikvollen mot Blåhamarstugan heter 
Endalstugan. Fram til 1983 sto det en liten 
tømmerkoie på samme sted. Denne hadde 
en dramatisk forhistorie. Under styggværs-
påsken 1928 ble fire studenter fra Trondheim 
meldt savnet i Sylene. Svenskene satte i gang 
en større leteaksjon. Etter flere døgn i fjellet 
kom alle ned  eller ble funnet, noen i sterkt 
forkommen tilstand. Overlege Alexander 
Holst som behandlet noen av studentene ved 
sykehuset i Trondheim, ønsket å takke våre 
svenske venner for innsatsen ved å forære 
dem et nødskydd som kunne reises i det aktu-
elle området. En aksjonskomite samlet inn 
penger og en hytte ble bygget. En del av pen-
gene ble brukt til å lage en stormklokke som 
ble satt opp like ved hytta. Klokka skulle 
ringe når vinden ble kraftig nok og varsle om 
hyttas plassering. Hytte og klokke ble over-
levert Svenska Turistföreningen 
sommeren 1930. I 1983 ble bygningen dess-
verre revet på grunn av manglende 
vedlikehold. Den ble erstattet med STFs 
standard rastskydd. Klokka ble reparert og 
pusset opp slik at den fortsatt kan tjene sin 
hensikt. 
Om den dramatiske påsketuren i 1928, 
se TTs årbok for 1999.

Stormklokke ved Endalstugan. Foto: Frode Støre Bergrem


