
Bymarka sommer 

Middels lang og slak barmarkstur 

Ringvål - Marka - Grønlia - Byåsen 
15 km, dels etter stier, dels i terrenget, dels etter myrdrag. 

Dette er en sommertur dels etter sfier dels i terrenget gjennom de fineste deler av 
Le mtrandmarka, om den gamle plassen Marka og til serveringsstedet Grønha. 
H c r f m " v i stier over Fjellsetermyran fram til Iladalen og ned fil Wnllnmsgarden 
eller byen. 

lørdag og søndag. Vi tar 
nordover fra boligområ
det øst for Ringvål (190 
moh). 

l\n-en: Ut fra boligom
rådet tar vi ut langs trak
torvegen og tar sti/trak
torveg nordover på 
Seteråsen (270 m). Vi 
følger stien over Bru-
myra og i lia på østsida 
av Svartvatnet fram lil 
stien fta Rønningen mot 
Marka, Den gamle ferd
selsvegen mellom de to 
plassene tar ikke tvers 
over de store myrene 

.angs skiløypa som den nye sfien gjør, men 
fortsetter, som kartet viser, i rett linje lenger 
nede på myrdraget. 

Marka (225 m) er en vakker plass i Bymarka, 
som ligger i el dyrka landskap som er på veg 
fil å vokse igjen. Vi finner rester eller gamle 
virksomheter langs bekken ut fra Skjellbreia 
(Se Kl) og lenger vest flere gamle plasser på 
nordsida av bekken fra Markahaugbergan, 

Mot Grønlia tar vi den gamle stien, som på 
slutten av 1800-lallet ble anlagt av Trond
hjems Turistforening, dels nede langs Skjell-

Kart: Beskrivelsen refererer til turkart over 
Bymarka, målestokk 1:25 000. Full dekning 
av o-kart, se egen oversikt på side 56/57, 

Adkomst: Det går jevnlig busser fra byen om 
Heimdal med endeholdeplass på Ringvål også 

Om du ikke velger 
er det fint å slå seg 
Foto: Erik .Stabell 
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breia (226 m), dels lill 
opp fra stranda, Grønlia 
(265 m) er en gammel 
plass i Bymarka, som 
fra 1925 og fram fil 
1962 ble drevet av Inge
borg Solberg som serve
ringssted. Fortjent har 
hun fått en minnestein 
på haugen utenfor, og 
inne på Grønlia henger 
Ingeborgs påskjønnelse 
fra Slottet, diplomet 
som bekrefter at hun ble 
tildelt Kongens fortje-
neslmedalje. Grønlia 
var opprinnelig seter 
under Munkvoll, senere 
bynesgården Gaustad. 
Både her og på Dalase-
ter (under Langørgen på Byneset, brent 1918) 
var det fastboende. Helt siden 1914 har det 
vært servering for «spadserende», siden 1925 
i kommunal regi, med Ingeborg Solberg som 
ansvariig for den daglige driften. Om du ikke 
velger å ta en trivelig ute- eller innerast på 
Grønlia, er del mange fine rasteplasser lang
setter slien nordover mot Iladalen. 

Fra Grønlia mot byen er det mange fine veg
valg. Vi velger stien orn Lagmannscter (305 
m), over Fjellsetermyran (335 m) der du pas
serer Lianvegen, framover Sleinkjerrings
åsen, passerer Fjellsetervegen og kommer ned 
i kulturiandskapel i Iladalen ved den gamle 
Tunga gård (225 m). Se beskrivelse av tur 
BSl og nærturområdet Iladalen for alle de 
fine verdier interessante minner som ligger i 
delle kulturlandskapet. Skal du hell lil byen, 
bør du ta over Sommerseter, krysse innunder 
Theisendammen og følge skiløypa og sfien 
nedover til Steinberget. Familiestien reiter seg 
mot Wullumsgarden. 

å raste på del vakre kulturlandskapet på Marka, 
ned ved Skjellbreiosen. 

Heimreise: Fra Wullumsgarden går del hyp
pige bussforbindelser til byen og videre mot 
østsida av byen og mot Heimdal. 

Varianter: 
• Hvis du vil ta en kortere variant av samme 
turen, dra stiene fra Lagmannseler til Lian og 
la Gråkallbanen derfra til byen, 
• Hvis du vil ha en lengre variant, ta fra Lag
mannseler slien over Fjellseter og ned til 
Kobberdammen. Heifra kan du enten ta a) 
ned stisystemet i Iladalen, b) forbi Tiknep
pen, opp skiløypa til myrene innunder Geit
fjellet, over toppen og slien framover Vatta
kammen og ned til byen, fra Tikneppen 
nedom Tempervollen og stien om Geitfjellet 
og Helkanseter, eller d) fra Tikneppen elter 
Driftsvegen nord for Geitfjellet til Vestopp
farien eller Strandlinja til Schøningsdalen, Se 
rutene BSl, 2 og 3. 

Erik StabeU 


