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Bachke, ble drept i en trafikkulykke i Stockholm. For å beholde eiendom-
men måtte TT imidlertid ha konsesjon, og søknad om dette ble avslått. 
Styret ba da generalforsamlingen om fullmakt til å selge eiendommen til 
Lars Stugudal, som hadde vært bruker av eiendommen siden 1921, for kr. 
15000 eller til den pris som prisnemnda måtte fastsette. Nemda satte pris-
en til kr. 14000 og skjøte ble den 14. juli 1949 overdratt til Stugudal. 
   TT fikk imidlertid anledning til å beholde en parsell på ca. 100 mål 
ovenfor gården, med rett til adkomstvei og rett til bygging av et naust ved 
Stugusjøen. Parsellen fikk betegnelsen "Stuevollåsen" (gnr. 188, bnr. 12), 
og TTs plan var med tiden å benytte parsellen til bygging av en selvbetjen-
ingshytte. Dette ble det av forskjellige grunner ikke noe av og årene gikk. I 
begynnelsen av 1970-årene ga Per L. Stugudal, som da forlengst hadde 
overtatt gården, uttrykk for at han av hensyn til gårdsdriften var interes-
sert i å overta denne parsellen. Dette ønsket hadde foreningen forståelse 
for, og etter forhandlinger kom man i 1974 til enighet om at "Stuevoll-
åsen" skulle overdras til Stugudal mot at TT fikk overta en annen parsell 
av gården. Denne parsellen, som er på ca. 200 mål og ligger ikke så langt 
fra gårdens seter Nyvollen vest for Nordskardfjellet, ble i 1975 skylddelt 
og fikk betegnelsen "Skardølslia" (gnr. 188, bnr. 105). Nødvendig konses-
jon for dette makeskiftet ble imidlertid i første omgang avslått. TT anket 
da saken inn for Landbruksdepartementet, som i 1979 ga foreningen 
konsesjon og tillatelse til at makeskiftet kunne gjennomføres. 
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én stemme, da saken ble behandlet på en ekstraordinær generalforsamling 
i slutten av november 1976. Dermed var TTs tid som eier av Nordpå over, 
men foreningen hadde etter dette i mange år kvarteravtale med skiftende 
eiere. 
   I senere år er Nordpå restaurert og utvidet slik at stedet i dag har 50 
senger. 12 rom med dusj og toalett i et tilbygg ble tatt i bruk i januar 
1997. Like før jul 2004 fikk Nordpå igjen ny eier, Unni Kristiansen, som 
når dette blir skrevet forteller at hun ennå ikke har planene klare, men 
bl.a. tenker på å bruke Nordpå som kurssted. Hun er for øvrig ikke 
fremmed for å inngå en kvarteravtale med TT heller, så kan hende får TT 
igjen en fot innenfor på sin gamle "hytte".
   TT har imidlertid også mulighet til å bygge en selvbetjeningshytte i det 
samme området. Nordpå seter ble nemlig holdt utenfor salget av hytta i 
1976 og forble i en del år i TTs eie inntil det ble inngått et makeskifte 
med kommunen om en annen tomt. Flere befaringer har vært foretatt i 
sakens anledning, men så langt er det ikke kommet til noen avklaring om 
foreningen skal bygge en ny hytte i denne ytterste vestre delen av Sylene-
området. 
   

Væktarhaugen
I 1979 fikk TT uten de helt store overskriftene, hverken i årboka eller 
andre steder, et nytt selvbetjeningskvarter i Stugudal. Stedet var 
Væktarhaugen, en seter som var eid av Brynhild og Martin Nordfjell ved 
vestre Rotåa, omlag tre kilometer sørøst for Væktarstua.  
   På grunn av andre private avtaler var stedet til å begynne med ikke til-
gjengelig for TTs medlemmer i påsken. Etter at disse avtalene utløp i 1982 
ble Væktarhaugen et fullverdig TT-kvarter og tilgjengelig hele året. 
Uthuset ble da før sommersesongen restaurert og ominnredet slik at det 
fikk seks sengeplasser. I tillegg var det mulighet for flatsenger og ved eks-
traordinært behov kunne også noen køyer i et eget lite bygg og  inne 
i selve seterhuset tas i bruk.
   Vedlikeholdet ble i hele perioden Væktarhaugen var kvarter for TT ivar-
etatt av eieren og stedet holdt i god stand. Kvarteret lå slik til at det 
i likhet med Græslihytta var et godt utgangspunkt for turer videre inn til 
Nedalshytta eller vestover til Kjølihytta, og det fungerte dessuten som mel-
lomstasjon mellom disse hyttene.
   Høsten 1997 ble Væktarhaugen etter eierskifte tatt ut av TTs rutenett, 
og foreningen inngikk da en kvarteravtale med Væktarstua som fortsatt 
står ved lag.
   TT har imidlertid en eiendom i Stugudal som muligens vil kunne 
benyttes til bygging av en selvbetjeningshytte. Eiendommen, som er på 
ca. 200 mål, har sin opprinnelse i en gård, Stuevold vestre, som foreningen 
i 1948 fikk som testamentarisk gave etter at eieren, minister Halvard H. 

I 1979 fikk TT selvbetjeningskvarter på Væktarhaugen. Foto: Erik Stabell
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gen. Dette var "den øverste gård i Tydalen". 
Fra Stuevold på østsiden av vannet, hvor det 
for øvrig også var losji å få og hvor turiststien 
inn til Nedalen tok opp, kunne man om 
ønskelig få båtskyss over vannet i stedet for å 
traske hele veien rundt til TT-kvarteret ved 
Stugu-sjøens sørvestre ende.
   Stugudal ble i 1889 besøkt av 52 turister og i 
1890 av 61. "Turisterne har fundet sig tilfreds 
med Stellet," står det i TTs årsberetning. Da 
Stugudal i 1904 fikk innlagt telefon, gikk 
foreningen med på å gi et årlig bidrag til tele-
fonregningen "paa grund af dette steds betyd-
ning som gjennemfartssted for turister". 
Bidraget var til å begynne med på kr. 10, men 
ble senere forhøyet til kr. 20. 
   Ola Stugudal var opptatt av "den nye tid" som med turistene var i ferd 
med å komme til Stugudal. Han var født 8. desember 1859 og var bonde i 
Stugudal hele sitt liv, men til tross for at han bare hadde den tids "almues-
kole", var han kunnskapsrik på mange områder. Kunnskapene ervervet han 
seg ved flittig lesning og han er blitt beskrevet som et typisk eksempel på 
"en mere enn alminnelig opplyst og intelligent fjellbonde". I såvel tale som 
skrift hevdet han sine meninger uten omsvøp og kom tidlig med i Tydal 
kommunestyre hvor han var medlem i 21 år og varaordfører i 12 av dem.
  Historieinteressert som han også var, fortalte han i en artikkel i TTs 
årsskrift for 1899 at navnet Stugudal hadde sin opprinnelse i den gamle 
handels- og pilegrimsveien fra Sverige som her kom ned fra fjellet: "Efter 
ovennævnte Trafik mellom Trondhjem og Herjeådalen er det, at Stuedal 
har sit Navn, thi førend denne Dal endnu var beboet efter den sorte Død - 
at Stuedal har været mere beboet før den sorte Død, er en Kjendsgjering - 
var der her ved den søndre Ende av Stuesøen opsat en Stue, hvor de 
Reisende kunde overnatte. Dette kunde også trænges både før og efter 
den 5 Mil lange Vei, med tunge Kløve, kanske både på Folk og på 
Hesteryggen."

"Ørkesløst pakk"
Ola Stugudal skrev senere gjennom årene en rekke interessante artikler i 
TTs årbøker om forskjellige saker og forhold fra Tydal og Stugudal. I en 
av dem, om turismens "barndom" fortalte han i 1927 følgende: "Mange 
begynte (etter hvert) å se på turistene som noget ørkesløst pakk, som ikke 
gjorde annet enn ugagn, ved å oversvømme bygdene i den travleste onnet-
id og hefte bort den arbeidende bonde, og at de skulde ha råd til et slikt 
liv, det vakte heller ikke så liten misunnelse. Å ligge til klokken 9-10 om 
morgenen, da bonden allerede hadde arbeidet i 4-5 timer, så ligge og sole 
sig midt på dagen og gå en tur på eftermiddagen for siden å bli oppe til 
midnatt og forstyrre søvnen for det arbeidende folk, det var noget som 
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understreket i sitt konsesjonsbrev at eiendommen ikke kan bebygges uten 
departementets tillatelse. Mer er senere ikke gjort med denne saken, og 
om det er behov for eller ønskelig med en selvbetjeningshytte her er en 
sak som det blir opp til fremtidige styrer å ta en beslutning om.          
   

Andre hytter og kvarterer i Sylene

Stugudal
Naturlig nok fikk TT allerede helt fra starten av et kvarter i Stugudal. 
Turister som kom hit, enten det var fra Selbu, over Kjøli fra Reitan jern-
banestasjon i Ålen eller sørfra gjennom Ridalen, måtte ha et sted å ta inn 
på før de bega seg inn i fjellet til Nedalen. Kvarteravtalen ble inngått med 
Ola Stugudal på gården Stugudal, eller Stuedal som man skrev den gan-

Stugudal, hvor TT hadde et kvarter helt fra 1888 og til ut på 1970-tallet. 
Foto: Ludvig Sivertsen


