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Gyldne øyeblikk!
For noen er det å bestige et fjell den ultimate turopplevelsen. Å stå på 

toppen og skue utover landskapet som belønning for en fysisk utfor-

dring utenom det dagligdagse, gir gjerne en berusende følelse som 

mange vil lengte tilbake til. Og er man først bitt av toppturbasillen 

er det vanskelig å bli kvitt trangen til stadig å finne nye fjell man kan 

erobre.

Utgangspunktet for denne boka er Trondhjems Turistforenings tur-

konsept Opp24 som går ut på å besøke den høyeste toppen i hver 

kommune i Sør-Trøndelag. Dette skal bidra til at flere blir bedre kjent 

med de flotte turmulighetene fylket vårt byr på og gi inspirasjon til 

gå turer man ellers kanskje ikke ville gått. Opp24-turene rommer en 

unik sjanse til å oppleve spennvidden i det trønderske landskapet, fra 

blankskurt lavland på kysten til mektig høyfjellsnatur i innlandet.

Boka inneholder detaljerte beskrivelser av alle de 24 turene, rikt  

illustrert med bilder og kart. I tillegg får du mye nyttig informasjon og 

tips som vil berike turene. Du får også vite bakgrunnen for utviklingen 

av turappen som deltakerne i Opp24 bruker for å dokumentere at de 

har vært på toppene. I boka deler toppturentusiaster sine erfaringer 

med oss og du kan blant annet lese om vardenes historie og hvorfor 

fjellene har fått sine navn.  

Boka er et resultat av en stor dugnadsinnsats der både foreningens 

medlemmer og andre har bidratt med tekst og bilder på frivillig basis.

Hjertelig takk for alle bidrag!

November 2015, 

Trondhjems Turistforening

FORORD

Mørkdalstuva på Hitra. Foto: John Olav Lervik
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Til topps i Sør-Trøndelag
Opp24 er et turkonsept som går ut på å bestige den høyeste toppen i hver 

kommune i Sør-Trøndelag. Både Midtre Gauldal og Holtålen har Foroll- 

hogna som sin høyeste topp, derfor blir det totalt 24 topper å besøke i fylkets 

25 kommuner. Opp24 vil være et permanent turtilbud i årene framover og 

du kan selv velge hvor mange turer du vil gå hvert år.

For å delta på Opp24 må du laste ned “UT på tur”-appen på telefonen din 

og registrere deg med navn og e-postadresse. Med appen kan du “sjekke 

inn” på de 24 toppene. Avstanden til målet må være maksimum 200 meter 

for å kunne sjekke inn. 

UT.no er Norges største turportal. Her finner du detaljerte turbeskrivelser 

og kart for alle Opp24-turene. Laster du også ned UT-appen på telefonen 

din kan du ha turbeskrivelsene med deg på turen og kart med inntegnet rute 

vil vise deg hvor du er underveis til turmålet.

Opp24 er en del av Trondhjems Turistforenings aktiviteter i Friluftslivets år 

2015. Gjennom å ta i bruk ny teknologi er målet å inspirere spesielt flere 

unge til å være fysisk aktive. Også alle andre som er fortrolig med å bruke ny 

teknolologi vil ha stor glede av dette turtilbudet. 

På www.opp24.no får du ytterlige opplysninger om hvordan du går fram 

for å delta. Her finner du også oppdatert liste over alle som deltar og  

statistikk over besøket på toppene. Opp24-deltakere kan sende bilder 

fra turene sine til post@tt.no, et utvalg av disse blir vist i galleriet på 

nettsiden. Alle som bestiger 24 topper får en premie.

1110 Sylmassivet byr på luftige opplevelser. Foto: Eli Grøtan
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Opp24-toppene
 1 Besselvassheia, 76 moh.  Frøya

 2 Dåapma, 644 moh. Roan

 3 Elgshøgda, 537 moh. Skaun

 4 Finnvollheia, 675 moh. Åfjord

 5  Fongen,1 441 moh. Selbu

 6 Forollhogna, 1 332 moh. Holtålen/
   Midtre Gauldal 

 7 Gråurda, 791 moh. Snillfjord 

 8  Hestgrovheia, 656 moh. Agdenes

 9 Kråkfjellet, 817 moh. Klæbu

10  Mørkdalstuva, 345 moh Hitra

11  Nordvest for Baklifjellet, 625 moh. Malvik

12  Nordvest for Rensfjellets topp, 930 moh. Melhus

13  Omnfjellvarden, 847 moh Orkdal

14  Osplikammen, 285 moh Ørland

15  Resfjellet, 1 165 moh Meldal

16  Ruten, 1 039 moh Hemne

17  Seksortklumpen, 493 moh Bjugn 

18 Storheia, 565 moh Trondheim

19  Storheia, 600 moh Osen  

20  Storskrymten, 1 985 moh Oppdal 

21 Storsylen, 1 762 moh Tydal

22  Storviglen, 1 561 moh Røros

23  Svarthetta, 1 548 moh Rennebu

24  Ytre Skurvhatten, 623 moh Rissa
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UT.no er Norges største turportal. Målet med UT.no er å inspirere til 
friluftsliv og være en digital møteplass for turinteresserte. Her finner du 
tusenvis av turforslag og detaljerte kart hvor turene er inntegnet.  
UT.no er hele Norges turplanlegger.

På UT.no finner du blant annet:
• Turforslag og rutebeskrivelser
• Alle turisthyttene
• Oversikt over turområder
• Nyttige turtips
• Digitale kart 

Ta med deg UT-appen på tur
Laster du ned turappen på telefonen din kan du ha tur -
forslagene med deg på tur. Kart med inntegnet rute viser deg 
vei og hvor du er til enhver tid på turen. UT-appen er gratis.

UT.no – din digitale veiviser i fjellet
GRADERING AV OPP24-TURENE

I denne boka presenterer vi 24 toppturer som tar deg til høyeste topp i hver kommune i Sør-Trøndelag. 
Vi håper disse turforslagene skal gi deg inspirasjon til å utforske nye og spennende turmål.  For å gjøre 
det lettere for deg å planlegge, har vi gradert turene i henhold til nasjon al standard for skilting og mer-
king av turstier.  Fargekodene angir hvor krevende turen og terrenget er.  

Gradering Passer for Høydemeter 
og lengde

Stitype Stigningsgrad  
og eksponering

Enkel

• Nybegynnere
• Krever ingen spesielle 

ferdigheter (Dersom det 
er tilrettelagt for rullestol/
barnevogn, merkes dette 
med eget symbol)

< 300 m 
< 5 km

• Asfalt, grus, skogsvei og 
gode stier 
• Stor grad av opp-
arbeiding som gir god 
fremkommelighet

• Moderate stigninger
• Ingen bratte partier

Middels

• De med litt erfaring i 
terreng 

• Middels trente turgåere 
• De med grunnleggende 

ferdigheter

< 600 m 
< 10 km

• Kan ha mer krevende 
partier enn grønn tursti 

• Kan være steinete, men 
ingen ur

• Kun enkle vad

•Moderate stigninger som 
kan inneholde enkelte 
bratte partier 

•Enkelte partier kan oppfat-
tes som luftige for folk med 
høydeproblemer

Krevende

• Erfarne turgåere 
• De med god utholdenhet 
• Godt turutstyr og gode 

fjellsko 
• Kunnskap om kart og 

kompass

< 1000 m  
< 20 km

• Sti, åpent terreng, stein, ur 
og snaufjell 

• Bratte helninger og lengre 
strekninger med løs stein 
og myr kan forekomme 

• Vading kan forekomme

•Flere typer stigninger og 
utfordringer 

• Flere luftige og utsatte partier 
• Kan inneholde tekniske 

utfordringer med noe kliving 
og bruk/ støtte av hendene

Ekspert

• Erfarne fjellfolk 
• De med god utholdenhet 
• Godt turutstyr og gode 

fjellsko 
• Kunnskap om kart og 

kompass

Ingen maks 
høyde eller 
lengde 

•Lange turer på mer kreven-
de stier enn «rød sti» 

•Krevende vading kan 
forkomme

•Toppturer med bratte og 
vanskelige partier med 
ujevnt underlag 

•Luftige partier og passasjer/
partier med utsatt kliving 

•Smale egger, sva, ur, etc.

I tillegg til vanskelighetsgrad har vi ved omtalen av hver tur oppgitt total lengde i kilometer. Det er svært 
 individuelt hvor fort man går i fjellet så hver enkelt må vurdere gangtid opp mot sine egne forutsetnin-
ger. Når det gjelder vinterturer vil variabler som skiføre, snøforhold og rutevalg være svært utslags-
givende for tidsbruken. 

Det vil også variere hvor godt merket turene er.  Enkelte turer er rødmerket hele veien, mens andre delvis 
går i umerket terreng. Turer som går utenfor merking krever at man har grunnleggende ferdigheter i 
bruk av kart og kompass. På vinterstid er det i tillegg viktig å ta hensyn til vær og snøforhold, ikke minst å 
vurdere mulig snøskredfare.

Du vil ha et bedre utgangspunkt for en fjelltur hvis du har tatt jevnlige turer i nærmiljøet for å bygge opp 
formen og for å forebygge gnagsår. Selv om det er merket til noen av toppene er merkingen bare et 
supplement til kart og kompass. Det er fjellturistens egenferdighet i å ta seg fram i naturen som er den 
viktigste forutsetning for egen sikkerhet.

Turer hvor hele ruta er merket har fått følgende symbol:
Rødmerket tur

Sv
ar

th
et

ta
 i 

Tr
ol

lh
ei

m
en

. F
ot

o:
 Jo

nn
y 

Re
m

m
er

ei
t



Rutebeskrivelse: Følg merket sti fra 
parkeringsplassen i Stutvassdalen. 
Første del av turen går på traktorvei 
av skjellsand oppover dalen. Dette 
er et populært turområde for alle, 
med turbokkasse også i enden av 
Stutvassdalen. Det er sau på beite her 
hele året, derfor er det er viktig å lukke 
grindene og å vise hensyn, særlig under 
lamminga.

Stien videre mot Besselvassheia 
går både over berg og over små 
myrområder, og er lagt slik at man har 
flere utkikkspunkter underveis. Man 
ser vindmøllene på naboøya Hitra, 
Tustnastabbene på Møre, Kopparen i 
Bjugn og i klarvær Titran med fyret og 
de små fiskeværene rundt hovedøya. 

Retur samme vei.

Turalternativer: Tar du turen til 
Besselvassheia fra Hamarvika, må 
du kjøre Lyngåsveien til endes og 
parkere ved pumpehuset. Derfra er 
det 2 km opp til trimhytta Nabben, 
og så videre 3,2 km til toppen. Turen 
blir altså litt lengre, mer ulendt og går 
over større myrpartier. Besselvassheia 
er et knutepunkt mellom flere 
turstier, slik at du kan gå videre i alle 
himmelretningene herfra.

Besselvassheia, 76 moh.
Besselvassheia er det høyeste geografiske punktet på øya Frøya. «Fjellet» 
var navnløst inntil høsten 2009 da lokalavisa Hitra-Frøya arrangerte en 
navnekonkurranse i samarbeid med kommunen. Besselvassheia fikk navnet 
sitt etter Besselvatnet som ligger like ved, og dermed ble en lang tradisjon 
for navngivning ført videre. 

TEKST: GUNHILD RIIBER

6,8 km t/r    Etter merket sti

HAVØRN
Vi ser ofte ørn i området vi går gjennom. 

Havørn (Haliaeetus albicilla) er Nord-

Europas største rovfugl og den fjerde største 

ørnen i verden. Arten er en av flere rovfugler 

i haukefamilien. Havørnen blir mellom 87 

og 100 cm lang. Voksne hunner kan ha et 

vingespenn på opptil 240 cm – hannene er 

noe mindre. Havørnen kan bli opptil 50 år 

gammel, men det er sjeldent. Arten bygger 

store reder av kvister og greiner som den fôrer 

med lyng, tang, mose og gress. Den bruker 

gjerne samme rede i flere år. Eggene legges 

mellom slutten av mars og mai. Den legger 

to til tre egg som ruges i 35 til 45 dager av 

begge foreldrene. Havørnen lever av fisk og 

sjøfugl, men den tar også åtsler.  

(Kilde: Wikipedia)

STUTVASSDALEN
Stutvassdalen er et knutepunkt for mange 

turstier, også utgangspunkt til Frøyas høyeste 

punkt, Besselvassheia. Området er mye brukt 

til turgåing, fisking, eller arrangement som 

«badeandløp». Området har gode biotoper 

for blant annet huggorm og firfisler. Her 

finnes også varmekjære plantearter. Man kan 

lett se spor etter landhevingen ved at det er 

mye skjellsand oppe i dagen. Området er lett 

tilgjengelig for barnefamilier. 

RØDMERKET TUR
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 TURFAKTA 

Selv om det er ganske flatt på Frøya er mye 

av landskapet småkupert, berglendt og med 

små myrområder innimellom. I tillegg til 

Besselvassheia på 76 moh. er det tre topper 

som er 74 moh.; Hakkberget, Stutvassheia og 

Sandvassheia. Det finnes også en del større 

myrområder på øya. En del av jordsmonnet 

er skapt på havbunnen, det ser vi tydelig 

når vi starter turen opp til Besselvassheia 

fra Skarsvågen og går inn og opp gjennom 

Stutvassdalen. 

Vanskelighetsgrad:    Enkel   

Høydeforskjell: 70 meter 

Gangtid: 2 timer t/r 

Adkomst: Følg Fv 716 fra tunnelåpningen 

mot Nordskag. Kjør ca 5 km. Det er en liten 

parkeringsplass ca. 200 meter fra avkjørselen 

i Øverskarsvågen. Turen er 3,4 km en vei fra 

parkeringen.  

Overnatting: Det flere muligheter å velge 

mellom, se: http://kystnorge.com/  

Kart: Turkart Frøya 1:50 000, kjøpes på  

Hotell Frøya eller på MX-Sport Frøya.

Frøya kommunes våpen har 
tre skråstilte sølvangler mot en 
blå bakgrunn, noe som viser til 
at fiskerinæringene er og har 
vært den viktigste næringa i 
kommunen.

FRØYA KOMMUNE
Frøya ligger vest for innløpet til Trondheims-
fjorden og nord for Hitra. Øykommunen 
omfatter mer enn 5400 holmer og skjær.
Navnet Frøya kommer fra gammelnorsk Frøy 
der betydningen er «den fremste øya».

Kommunen består av øya Frøya, flere fiskevær 
i varierende størrelse i nordvest, så som de 
bebodde Sula, Bogøyvær og Mausundvær, samt 
de fraflyttede Kya, Vågsvær og Humlingsvær, 
samt øygruppa Froan i nordøst.

Fiske og fiskeindustri har vært store næringer 
i Frøya i flere tiår. Dagens næringsliv består i 
størst grad av oppdrettsnæringen og villsau.

Adm. senter:  Sistranda 
Areal totalt:  241,2 km2 
Antall innbyggere:  4 634* 
Kommuneblomst:  Kystbergknapp

* Pr. 1.1.2015.   Kilde: Wikipedia

Fo
to

: M
ar

it 
Tu

llu
an

Besselvassheia er Frøyas høyeste punkt med sine 76 meter over havoverflata. Foto: Johan Eide
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17 km t/r    Etter merket sti

Dåapma, 644 moh.
Turen til Dåapma går gjennom et av de vakreste fjellområdene på Fosen. 
Navnet Dåapma er samisk og betyr slettelandet. Sammen med andre 
samiske navn på fjell, vatn og daler i området, vitner dette om sørsamisk 
bosetning og tamreinsdrift. Fra toppen er det vid utsikt over fjellheimen, 
innover mot svenskegrensa i øst og langt ut mot havet i vest.

TEKST: PETER DYBDAHL

Rutebeskrivelse: Første del av turen 
går i myr og skogsterreng fram til 
Kjølåkerelva som krysses over bru. 
Videre er det stigning før vi når 
snaufjellet og terrenget flater ut inn 
mot Storheitjønnin. Herfra fortsetter 
vi over en fjellrygg og ser etter hvert 
Skurvvatnet og det karakteristiske 
“slettelandet”. Stien forsetter i 
sørøstlig retning i jevn stigning opp 
til reindriftsamenes innhengning for 
kalvemerking og til slutt toppen. Herfra 
ser vi Fosens fjellheim og nærmest mot 

øst ligger Finnvollheia som er Åfjords 
kommunetopp og Fosens høyeste fjell. 
 
Retur samme vei.

Kryssing av bekk ved Skurvvatnet. Foto: Asgeir Våg

RØDMERKET TUR

Vid utsikt fra toppen av Dåapma. Foto: Lajla Solem
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 TURFAKTA 

Dåapma (644 moh.) er et av de høyeste 

fjellene på Fosen og et grensepunkt mellom 

kommunene Åfjord, Roan, Namdalseid og 

Verran. Like ved toppen er det et anlegg for 

innsamling og merking av rein i området. 

Samlingen forgår i juni og det er viktig at 

turgåere viser særlig hensyn i denne perioden.

Vanskelighetsgrad:    Middels krevende   

Høydeforskjell: 350 meter 

Gangtid: 3,5 timer opp, 2,5 timer ned 

Adkomst: Følg Fv 715 til Åfjord sentrum. Kjør 

gjennom Nordalen og videre over Momyr til 

Lonin i Roan. Ta av til høyre ved Lonin Gård & 

Camping ca 2,5 km nord for kommunegrensa 

mellom Åfjord og Roan. Kjør bomvei 6 km til 

parkeringsplassen ved Vargfossen.  

Overnatting: For langveisfarne er Lonin Gård & 

Camping en fin base for tur til Dåapma.   

Her kan du også få kjøpt fiskekort.  

For mer informasjon: www.lonin.no  

Kart: Friluftskart Roan 1:50 000,  

Norge-serien 10098 Finnbulin 1:50 000 

Roan kommunes våpen har 
tre oppflygende sølv terner 
mot en blå bakgrunn. Motivet 
symboliserer kysten og  
fuglelivet der.

ROAN  KOMMUNE
Roan kommune ligger på yttersida av 
Fosenhalvøya og har en lang kystlinje med 
mange fjorder og halvøyer, og en rekke øyer 
utenfor. Landskapet er sterkt kupert, med nakne 
fjelltopper på 400–600 moh. Navnet Roan 
kan komme av norrønt róða, ’stang’, brukt 
om fjelltopper. Dominerende næringer er 
jordbruk, hovedsakelig med husdyrhold, og 
fiske. Kommunen har også noe fiskeoppdrett, 
samt en del bygge- og anleggsvirksomhet.

Adm. senter:  Roan 
Areal totalt:  375,27 km2 
Antall innbyggere:  977* 
Kommuneblomst:  Røsslyng

* Pr. 1.1.2015.   Kilde: Wikipedia

Landskapet i Dåapmaområdet  er usedvanlig grønt og frodig. 
Foto: Asgeir Våg
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Elgshøgda, 537 moh.
Elgshøgda, eller Ølshøgda som den også heter, er toppunktet på Jårakjølen. 
Med sine 537 meter over havet er dette det høyeste punktet i Skaun 
kommune. Men toppen er også et grensepunkt mellom tre kommuner; 
Melhus, Orkdal og Skaun. Området er meget snøstabilt og Leik IL er ofte 
blant de første idrettslagene i fylket som kan tilby oppkjørte skispor. Derfor 
beskriver vi denne turen som skitur, med start fra Krogstadsætrin i Skaun, 
men det er like aktuellt å starte turen fra Restad i Melhus, Alvåsen i Skaun 
eller Fellesstra i Orkdal. 

TEKST: JONNY REMMEREIT

12 km t/r    Oppkjørte skispor

Elgshøgda byr på praktfull utsikt blant annet mot Trollheimen 
med Snota bakerst til høyre. Foto: Jonny Remmereit.
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Skaun kommunes våpen 
er ”delt av blått og sølv ved 
palisadesnitt.” Motivet er 
valgt med utgangspunkt i fire 
bautasteiner som står ved 
Naustan i Børsa. Bautasteinene 

har trolig sammenheng med et større gravfelt 
fra perioden år 500-1000.  I følge folketrua 
skal disse steinene ha vært brukt som båtfeste 
for Einar Tambarskjelve og hans menn.

SKAUN KOMMUNE
Skaun ligger i åslandskapet mellom Orkladalen 
og Gauldalen og ut mot Orkdalsfjorden og 
Gaulosen i nord. E 39 går gjennom kommunen 
langs fjorden. Hovednæringen er jordbruk 
kombinert med skogbruk og med hovedvekt 
på husdyrhold og korndyrking. I Skaun lå Einar 
Tambarskjelves gård Husaby, også kjent fra 
Sigrid Undsets bøker om Kristin Lavransdatter.

Adm. senter:  Børsa 
Areal totalt:  224,15  km2 
Antall innbyggere:  7 668* 
Kommuneblomst:  Rogn

* Pr. 1.1.2015.   Kilde: Wikipedia

Rutebeskrivelse vinter: Det er 
oppkjørte skispor fra alle startstedene 
som føre opp i en felles rundløype som 
har en avstikker opp til selve toppunktet 
Elgshøgda. Det er godt skiltet i hele 
området. Fra Krogstadsætrin følger 
man skisporet opp til Tomåsen herfra 
er det mulig å ta til venstre og ta 
korteste turen til Elgshøgda. Vi derimot 
tar den fineste turen og tar derfor til 
høyre og går runden oppe på platået. 
Her passerer vi både oppgangen fra 
Alvåsen og Fellessetra før vi tar av opp 
til toppen av Elgshøgda. Her er det et 
imponerende rundskue til Trollheimen, 
Bymarka, Vassfjellet og Hemnkjølen. 
Når vi på returen renner ned fra toppen 
tar vi rett fram mot Tomåsen og følger 
derfra samme skisporet tilbake til 
Krogstadsætrin.

Rutebeskrivelse sommer: Det er også 
mulig å ta turen til Elgshøgda som 
fottur. Kjør da fra Fannrem mot Solbu/
Vormstad på venstre siden av elva Orkla 
og ta til venstre mot Svorkmo og så til 
venstre igjen ved skilt til Solsjøen. Følg 
denne veien til endes til p-plassen på 
Fellessetra (NB! hold til venstre ved 
enden av Solsjøen). Her starter fotturen 
og man følger skogsbilveien som går ut 
på venstre side av parkeringsplassen. 
Den tar en krapp høyresving etter 
noen få meter og man passerer skiltet 
Elgshøgda 3 km. Veien går etter hvert 
over til å bli sti som fører deg fram til 
oppstigningen av Elgshøgda.  
Stien går opp på vestsiden  
av Elgshøgda. 

Det er oppkjørte skispor til Elgshøgda.  
Foto: Jonny Remmereit

av Elgshøgda. 

 TURFAKTA 

Elgshøgda (537 moh.) er det høyeste punktet  

i Skaun kommune 

Vanskelighetsgrad:    Middels krevende   

Høydeforskjell: 178 meter 

Gangtid: 2-3 timer t/r 

Adkomst: Fra E39 tar man av ved Børsa i Skaun 

følger ved Fv 709 mot Eggkleiva og videre til Venn. 

Her tar man av til høyer inn på Fv 754 forbi skolen 

og kirka og tar av til venstre på Fv 753 mot Aunan og 

følg bomveien helt til endes ved Krogstadsætrin.  

Kart: Norge-serien 10090 Trondheim 1:50 000

Foto: Jonny Rem
m

ereit
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Varslingsvarden var 
formet som ei stor grue, 

kantet med grov stein. 
Innafor kanten ble 

det reist tjærebredde 
stokker på høykant, slik 

at ilden kunne slikke 
høyt til værs så snart 

den ble tent.

Topper i lys lue
I LANGE REKKER MELLOM NORD OG SØR, ØST OG VEST STO 

VARSLINGSVARDENE KLARE TIL Å BLI TENT. LYSTE DET PÅ VAR-

DEFJELLET I NABOBYGDA, GJALDT DET Å KOMME SEG OPP FOR 

Å SETTE BYGDAS EGEN VARDE I BRANN. SLIK GIKK VARSELET 

VIDERE UT OVER LANDET.  

TEKST: PER CHRISTIANSEN

Den som var med på vardebrenningen i Trondheimsområdet nytt-

årsaften i 1999, skjønte at den gamle varslingsmetoden hadde sine 

begrensinger. Tåka lå tjukk den kvelden, og det var ikke mange andre 

som fikk glede og nytte av det store brennende bålet enn dem som 

hadde tatt seg til topps og hadde stilt seg i ring omkring den spra-

kende ilden på Våttakammen. Det gjorde godt å få varme i kroppen 

hvert fall, men det meldte seg en tanke om at nå kunne fienden lure 

seg fram i ly av skodda og nattemørket. 

Nå sto det ikke om liv denne kvelden; når vardene har blitt tent i mo-

derne tid, er det for å minnes en gammel tradisjon og holde kunn-

skapen om en tidlig kommunikasjonsmåte ved like. Rundt 200 år har 

gått siden vardene ble tent for å varsle virkelig fare. Da sto det svenske 

tropper klare til angrep, og vaktposter inne ved grensa holdt øynene 

åpne for det minste signal om at soldatene hadde satt i mars mot vest. 

LANGE LINJER
Om det skjedde, gjaldt det at ”svensklina” fungerte, at topp etter topp 

på kort tid sto og lyste, og at sikten var god gjennom Tydal, Selbu, Mal-

vik og helt inn til Trondheim, fra Væktarhaugen i øst, via Knallen, Vått-

an, Hilmostøten, Gresslivola, Våttåfjellet, Gullsetvåttan, Hoemsheia, 

Våttåfjellet, Jervfjellet og Solemsvåttan.

Vardebrenning på Våttakammen nyttårsaften 1999. 
Foto: Jostein Staverløkk
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ringen på Våttåsen tyder på at dette var en middels stor varslingsvar-

de. Trolig varierte et slikt steinfundament fra 5-7 til 15-16 meter, alt 

etter hvor langt det var til neste varslingstopp og hvor stort bål og 

bluss en dermed trengte.  

Ute ved fjorden, på Hangervåttan og Våttakammen, kunne signalet 

sendes videre – eller tas imot – i et samband med varslingsvarder i 

kystlandskapet. Veten i Stadsbygd, Vetaheia i Selva og Vettan på Hemn- 

skjela er alle minner fra ei gammel tid og et samfunn som søkte å ver-

ne seg på beste vis. 

Ordningen med varslingsvarder er kjent fra Håkon den godes tid på 

900-tallet, samtidig som leidangen ble fastsatt som en militær bered-

skap for hele landet, med utrusting av skip og mønstring av soldater 

i småkretser, de såkalte skipreider. Men et helt nytt system var dette 

neppe. Samlinga av småfylkene i Trøndelag som et landskap med fel-

les lov, skriver seg trolig fra 600-tallet, og det politiske samarbeidet 

omfattet en viss militær strategi, med felles mobilisering når ufred tru-

et. Derfor peker det langt tilbake når Frostatingsloven fastsatte bøter 

for den som forsømte sin vardevakt: ”Så er sagt at om ein mann sovnar 

på vardevakt og det brenn vetar sørafor han og ikkje nordafor, då er 

den mannen skuldig tre merker i straff.” 

Dette er en bestemmelse fra ei tid der faresignalene åpenbart kom 

fra sør. For å unngå at ”stafetten” stoppet et sted på veien, var det òg 

bestemt at ikke bare én, men at ”to skal halda vakt saman”. 

GAMMEL SEDVANE
I Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 ble mye av de gamle land-

skapslovene tatt inn. I den nye loven het det at bøndene skulle ”gjøre 

vete” der den hadde vært etter gammel sedvane. Lang tids bruk og 

erfaring hadde vist hvilke topper som egnet seg best. På det uroli-

ge 1600-tallet var de brennende vardene fortsatt den beste vars-

lingsmetoden, og vardevakter ble satt ut så snart det var uro rundt 

landets grenser. Under Hannibalsfeiden kjennes en episode fra 

Selbu i 1644 da to vaktmenn på ”Vetten” kom i skade for å sette fyr 

på ”Vettehuset”, dvs. vaktstua, og laget et utilsiktet vardebål. For dette 

ble de straffet med 6 riksdaler i bot, et nokså stort beløp som tilsvarte 

verdien på to kyr.

Mange av toppene hadde fått navn etter sin spesielle funksjon som 

”fyrtårn”. Mens Væktarhaugen vitner om det viktige vaktholdet på top-

pen inne ved ”grensedøra”, er det selve varslingsvarden, veten, som ly-

ser i mange andre fjellnavn, i den trønderske hovedformen våttå, våtta 

eller vatta, med en overgang til vete, veta ute på kysten. Steinvarden 

på slike fjell og topper var ikke nødvendigvis så høy og synlig og skil-

ler seg dermed vesentlig fra varden som utelukkende har til funksjon 

å markere et toppunkt. Varslingsvarden var formet som ei stor grue, 

kantet med grov stein. Innafor kanten ble det reist tjærebredde stok-

ker på høykant, slik at ilden kunne slikke høyt til værs så snart den ble 

tent.

På Våttakammen finnes det ikke spor igjen av en oppbygning som 

dette. Før brenninga ved tusenårsskiftet ble stokkene satt opp i spiss 

på glatte berget, men vi må tenke oss at det en gang lå steiner i ring 

her òg, slik de fortsatt gjør på Våttåsen i gamle Tiller kommune, sør 

for byen. Her ligger den oppsatte steinen tungt på sin gamle plass og 

såpass langt fra kanten at ingen har hatt ork eller krefter til å velte dem 

utfor. I dag ligger denne våttan inne mellom trær på en skogvokst 

topp og byr ikke lenger på den samme utsikten som i gamle tider. Da 

var det lett å se om det lyste fra andre brennende varder, som Brann- 

åsen i Klæbu, Våttan og Hangervåttan utover Byneslandet. Stein- 

”Så er sagt at om ein 
mann sovnar på 
vardevakt og det brenn 
vetar sørafor han og 
ikkje nordafor, då er 
den mannen skuldig tre 
merker i straff.” 

De store steinene på 
Våttaåsen er tydelige spor 
etter den gamle  veten – 
varslingsvarden.  
Foto: Per Christiansen
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Ordningen med varslingsvarder ble gjentatt i Christian Vs norske lov 

fra 1687, der betegnelsen vedvarde er brukt. I datidens språk het 

det at ”Kongens Ombudsmand skal lade Bønderne tilsige Vedvarder 

færdige at giøre paa de Stæder, de af gammel Tid været have…” På 

denne tida var det norske militærvesenet organisert og modernisert i 

fastere former, uten at man hadde funnet en bedre form for samband. 

Under Den store nordiske krig først på 1700-tallet måtte det også 

jevnlig holdes vardevakt. Men offiserer i Trondheim klaget i 1710 

over at vaktholdet var dårlig skjøttet, og det i strid med reglementet 

ofte var barn og kvinner som utførte vakttjenesten. Ekstra viktig å være 

på vakt ble det fra 1712 og fram til krigstrusselen kulminerte med 

Armfeldts felttog i Trøndelag i 1718/19. 

I 1720 ble det foretatt en registrering av tilstanden på varslingsvar-

dene; det samme gjentok seg i 1767, da de mange steder var forfalt 

etter en lang periode med fred. Nye påbud om vedlikehold kom om-

kring 1800, og i krigsårene 1807-14 ble mange av vardene satt i 

god stand og holdt i høy beredskap. Dette var siste gang det gamle 

systemet var i bruk som et viktig ledd i militær strategi. På kysten var 

det nye systemet med klapptelegraf tatt i bruk i 1809, og i 1855 kom 

den elektriske telegrafen, som gjorde en endelig slutt på den eldgam-

le varslingsmåten. 

I moderne tid er det gjennomført vardebrenning ved enkelte an-

ledninger, bl.a. i Trøndelag i 1937, da bondeungdomslagene tente 

varder fra Oppdal i sør til grensen mot Nordland. Under EF-striden 

ble varder tent av nei-siden i en landsomfattende aksjon for å marke-

re norsk tradisjon og nasjonale verdier, før det hittil siste forsøket ble 

gjort i 1999, da været fikk ta skylda for at varselet om et nytt tusenår 

ikke kom fram helt etter planen. 

Vardene brenner!  
Veggmaleri av Gustav Undersaker  
i Trondheim folkebilbliotek.  
Foto: Per Christiansen
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