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Middels lang og kupert sommertur i Bymarka

Lian - Grønlia - Fjellseter - Geitfjellet Steinberget/Ila
Ca. 15 km, langs skogsvei, stier og noe på myr

Wullumsgarden.

Kart: Beskrivelsen refererer seg til Turkart
Bymarka - 1:25 000. Full dekning av o-kart,
se egen oversikt på side 56/57.
Adkomst: Meget god adkomst fra sentrum
til Lian - Start med en attraktiv trikketur med
fiotl utsikt over byen!

Turen: Vi starter fra
Lian restaurant (265 m)
etter å ha gått bakken
opp fra Gråkallbanens
endestasjon (240 m).
Mulighet for å ta en
kopp kaffe med flott
panoramautsikt før start.
Lian er nevnt i jordeboken 1661 og er drevet
som gårdsbruk opp
gjennom tidene. Kjøpt
av Gråkallbanen i 1917
og da banen i 1933 ble
utvidet fra Ugla til Lian,
ble den gamle turiststasjonen på gården utbygd
lil cn større restaurant.
Vi følger veien mot
Fjellseter over Lianhaugen (290 m) som også gir muligheler lil å
nyte utsikten - langt inn i fjellheimen mol sør
og øst. Langs traseen ligger mange av boligene i Lianområdet - ofte ombygde hytier fra
førbilismens tid. men også hus hvis plassering
sikkert kan diskuteres. Vi følger slien som lar
av vestover forbi den siste bebyggelsen. Vi
kommer innpå traktorvegen mol Slykket, tar

Slik så det ut i Grønlia i 1914. Postkort utgitt av ThoralfDahl, Trondheim.

stien bratt opp fra lunet og kommer opp lil
Lagmannsetra (305 m),

husets goder - kanskje vanker det en feilslekl
vaffel eller to til den firbente turkameraten,

Tar du videre 1,5-2 km forbi bommen på
Lianvegen kommer du inn på den fine slien
fra Sleinkjerringsåsen. Den går som fin gangvei ut mot Grønlia.Veien gar i skogsterreng
med lysninger innimellom - småkupert og
avvekslende. Barnevogn vennlig - mange har
nok fått sitt første møte med Bymarka etter
denne trase. Frem til Lagmannsetra hvor del
er både praktisk og idyllisk med en rast - en
kopp av egen termos smaker godt. Fin ulsikt
over Skjellbreia og sørover. Det er ikke langt
ut til Grønlia (260 m), 1,5 km. Er været brukbart er det nok av «en»- og «tosetere» utenfor
hylla. Trivelig er del å komme inn og nyte

Litt underlag trengs for nå bærer det oppover
mot Henrikåsen. Skikkelig «selvlagd» skogsfi - et par litt vasne punkter er intet problem.
Selv om det til dels er bratt, er det mange vclegnede hvileplasser med godl utsyn i mange
retninger. Fra toppen (440 m) ned til østenden
av Vintervannet, Herfra tar vi stien lii høyre krysser bilveien og bort til Fjellseter kapell
(365 m). Kapellet slo ferdig i 1933 og var
ment som en del av det sportssenteret som lå
her. På Fjellseter ble det åpnet et «høyfjellssanatorium» i 1899, og stedet trakk mange
turister før del brant i 1917. Et serverings- og
overnattingssted ble bygd i 30-årcne, men
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Fjeldsæter Hotel i ny skikkelse i 1935, men en ny hovedfløy ifunkisstil. Anlegget brant i 1946.

meter langs Driftsveien - så til høyre gamletraseen av Gamle Bynesvei over Lavollhøgda I krysset med Gamle Bynesvei (290 m) lar
stien opp til Geitfjellet, levni oppover, men
avvekslende - her slipper vi å gå i kø. KomFra Fjellseter krysses Akebakken og slien føl- mer inn på sfien fra Vattakammen og tar de
ges ned til demningen på Kobberdammen
siste svaberg opp til toppen (415 m). Glim(289 m) - øverste magasin da llavassdragel
rende utsikt i mange reiningcr - kanskje ei
innlil nylig var drikkevannsforsyning. Her er
det fjordområdet som her vekker størst oppdet oftest lunt ved damhuset - kanskje er del
merksomhet.
noe igjen på egen termos. Kobberdammen
som ble anlagt i 1727, brøl sammen i 1791 Ned fra loppen - tar vi stien småkupert nedomed store skader på møllebrukene og tap av ver lil Vattakammen (286 m), med flott utsikt
mange menneskeliv. Fra demningen stien ned 1 byen. Vi lar slien bratt utfor, krysser
langs vannet rett opp på Gamle Bynesvei - Ul Strandlinja (160 m) og kommer ned på Drift^shøyre nedover denne ca, 75 meter til «Torget» vegen før vi når Vesloppfarten og drar ned i
(305 m). Vi passerer bommen - 200-250 Ila.

Alternative «nedturer»: Fra Fjellseter krysses bilveien - ned Lianveien til der vi lok av
lil Grønlia. Til venstre stien langs Steinkjerringåsen - krysser bilveien på nytt, over den
gamle setervollen og ned på veien til Tunga.
Deretter Familiestien ned til Ferista og Wullumsgarden,

dette brant i 1946, og tomtene elter de ulike
bygningene her brukes i dag som parkeringsplass.

Fra Geitfjellet kan vi alternativt ta av fra stien
mot Vattakammen 30 meter lengre ned enn
der vi kom opp og la luren om Helkanseter
(280 m) - en gammel seter fra 1600-tallet nedlagt i 1887. Den har senere værl disponert
av skogsdriften og speiderne. Ned til Gamle

Bynesvei - vi slukker tørsten med friskt vann
fra Kilden. Over Sommerseter og demningen
på Theisendammen ned til Hammersborg på
toppen av Steinberget - eller på innsida av
Theisendammen og fram til Wullumsgarden,
Hjemreise: God bussforbindelse fra begge
endepunkter. Vil cn avslutte som en startet med trikk - kan en gå fra Wullumsgarden
ned lil Breidablikk stasjon.

Steinar Nygaard

