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Lang og kupert vintertur gjennom Nordmarka og Strindamarka

Bjørkli - GuUsiberget - Lidarende - Storåsen Fåfengmyran - Lohove
Omtrent 20 km. Selvtråkkete spor i åpent lende blant småberg, noen
ulendte passasjer, langs gårdsveier og over jorder. Preparerte løyper på
slutten.
"Hiren knytter sammen to fine og forskjellige områder. Nordmarka øst for Klæbu, som
er preget av folketomme høythggende furuheier og åpne myrstrekk, og Strindamarka
med tett løypenett og bratte åser. Overgangen mellom områdene byr på kulturlandskap iblandet småkuperte koller. Løypa gir vidt og uvant utsyn over Klæbu,
Trondheim, Jonsvannsoinrådet, Selbusjøen og tjernere fjellområder. Turen er her beskrevet om GuUsiberget, men kan også gås i en mer direkte rute mot Kilvatnet og
storåsen.

Kart: Beskrivelsen baserer seg på 1:50 000,
1621 IV Trondheim. Andre aktuelle kart:
Turkart Strindamarka, Orienteringskartene
Gulltjønna (OK Nidarøsl), Nordmarka (OL
Trollelg). Dessuten full dekning av o-kart
mellom Lidarende og Lohove.
Adkomst: Klæburuta mot Bjørkli innafor
Brøttem.
't\iren: Du går veien og jordene forbi Solhaug
gård (midl mellom Brøttem og Bjørkli) og
følger en bratt og kort skogsbilvei langs bekken som renner sør for Byavolicn. (Alternativt kan du starte fra Bjørkli og gå ryggen sørvest for Ytlerbekken, hvor stien til Byavolicn
går.) Følg dalsøkket vest for vollen i nordøstlig retning, legg deretter løypa gjennom åpne
furulier og over myrdrag opp lil Klossåsen
(468 m). Glem at bakkene er dryge og sku
ulover Selbusjøen og Brungmarka bak deg i
sør. Skiterrenget som åpner seg på platået
nord for deg er ftotl, med vidt utsyn og vennlige myrer. På kartet er det tilsynelatende fiatt,

virkeligheten byr på bergknipper og småstup
med overraskelser og trolskhet. Veivalget er
enkelt: Hold nordover langs østsiden av myrdragene framover lil Hallseldammen, En løype rundl Gullsibergel, med start ved Jenvollhytta, krysser du på myra sør for dammen.
Passer dammen på østsiden, og gå deretter
opp lil, og over, Torberga og videre til skaret
øsl for loppen avmerket med 522 m. Bratt ned
til lite tjern og videre nord-nordøslover på
myrer vest for stupene som reiser seg mot
toppen på GuUsiberget (537 m). Du kan enlen
brekke deg opp lia rett mol toppen sørvestfra,
eller passere under toppen og gå slakere opp
fra nordsiden. Heifra får du et sjeldent og
kanskje nytt perspektiv på Trondheim, bortgjemte bygdelag og terrenget rundl. Si farvel
til Selbusjøen så lenge og nyt utforkjøringene
sørvestover ned myrene lil nordenden av Syrsjøen, Rundløypa, som her går nord for Gullsibergel og kommer fra BosladvoUen, kan
eventuelt følges ned til Syrsjøen. Bruk kart og
kompass, det er svært lett å havne for langt
øst og dermed ut i vel spennende skiterreng

med stup og brattlende. Fra Syrsjøen følges
vei til punkt 325 m, hvor man lar av langs
bekken nordover og ned vei til skaret i 300 m
høyde rett øst for Bostad, sør for Høgasen,
Følg veien rett øst gjennom skaret og ned på
myra. Fra myra følger du Fiskbekken nordover gjennom trang dal hvor bekken snur reit

Opp fra BjørkU med Selbusjøen ennå i sikte
over skulderen.
Foto: Øy.stein Nytrø
øst et kort stykke, (Hvor bekk fra Høgasen
kommer ned). Ta av fra bekken og hold på
østsiden av kollen med høyspent strekk over.
Sig myrdragene nedover mot bekken igjen og
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kryss den før den møter Espåa fra Gulltjønna.
Gå langs veien og jordene på vestsiden av
Espåa til Lidarende.
Følg kjøreveien vestover (på fot, eller gå
tversover på ski), og ta inn bred sli som går
nordover forbi Langtjønna på Storåsen. Følg
myrdrag opp i nordenden av vannet og drei
vestover og opp av bekkedalen som åpner seg
østover. Såsnart du har skytebanen og Digresmyra rett under deg, drei nordover igjen ned
bratt driftsvei/sti på vestsiden av åsen til hus
(Brandhaugen), Del er fristende å kjøre rett
ned bratte hogstfelt sør for skytebanen og
over myra, men vær varsom, del skytes på
leirduer ulover umerkel område av myra, fra
usynlige standplasser i nordenden av Rååsen,
Skyting på flyktende skiløper er blitt prøvd i
praksis her!
Nå bærer det mol Strindamarkas siviliserte
skispor. Men før del, krysser du vegen lil Bruråk ved skytebanen og går østover den store
myra vest for sagbruket. Hold gjennom nordenden av Røstadmarka, over små myrsig sør
for gjerdet rundl Greislad gård. Litt kronglete
og bratt. Hvis snøen er tung, lønner del seg å
gå jordene/gårdsveiene nærmere Greistad,
Følg kjøreveien mol Bratsberg inntil krysset
ved Reinas gård. Her går ofle cl skispor opp
langs bekken. Gå alternativt opp veien til hyllene sør i Fåfengmyran, Finn en skogknoll,
fesl blikket på JervfjeUet, øst-sørøst for Jonsvannet, og tygg resten av matpakken. Vaflene
på Estenstadhytta venter!
Over Fåfengmyran kommer skiløypa fra toppen av Liaåsen gjennom skaret nord for
Sæteråsen. Hvis du vil ha med deg utsikten
fra toppen av åsen, du ser fellesanienneanlegget rett opp fra Fåfengmyran, kan du gå
sørover i løypa. Hvis ikke, er del bare å følge
løypa videre nordover Austlimyra, hold høy-
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este trasé, og drei vestover og inn i Styggdalen. Deretter bratt opp løypa øst for Månen
(349 m). Følg så løypa som holder nordover
og opp til Estenstadhytta, Ingenfing er bedre
enn vaffelpauser når det nesten bare er nedoverbakker igjen (Sjekk åpningsfider på Estenstadhytta, så blir du ikke skuffet hvis du kommer seint!). Lysløypa enten nordover til Stokkan eller vestover til Lohove avslutter luren.
Hjemreise: TT-buss fta Stokkanhaugen eller
Lohove
Varianter: Et mer rettlinjet, men mer grumsete, løypevalg enn myrene ned mot Lidarende, er å la rett nordover fra skaret øsl for
Bostad. Gå av fra skogsbilveien i skaret, lil
Tjørnmyra som følges nordover. I enden av
myra, drei svakt mol øst, litt oppover, innom
skogsvei, og videre nordover diffust myrdrag.
Følg skrålia inn i Svartdalen. Klyv opp på
nordsiden av dalen (det er enklest øverst i
dalen, forbi stupene), og følg åsen nord og
ned lil et nordvendt daldrag som ender ved
veien. Forsiktig, det er mye stup og skrenter,
O-karlet Gulltjønna er nødvendig ved denne
varianten.
Del er mindre oppoverbakke å gå rett nordover fra Lidarende og langsetter myrene helt
fram lil veien sør for Grelelangen i Jonsvannet. Til gjengjeld må man følge kjøreveien
rundt nordenden av Storåsen.
Det er mulig å starte luren fra Klæbusideii,
ved å følge bratt skogsbilvei rett opp til Hallseldammen.

Øystein Nytrø
Sørover Nordmarka fra toppen av GuUsiberget
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