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På denne turen skal du innom litt av hvert. Den  
starter i Bertesbukta eller Roligheten camping og går 
ut langs sjøen på nordsiden av Bertesbukta. Her er 
det fine badeplasser og til og med et lite amfi helt i 
sjøkanten. Etter få meter er du helt ute på Gleodden 
med en liten lagune der vannet fort blir varmt. Her 
finner du fine svaberg. 

Turen går så opp i heia og inn i den gamle  
militærbasen i Marvika. Du tar trappene opp og 
kommer rett inn i en kanonstilling. Kanonen er borte 
for lenge siden, men utsikten utover sjøen er intakt. 
Lengst ute ser du Oksø og Grønningen, mot øst ser  
du Sømslandet og mot sørvest, Odderøya. 

Vel gjennom kanonstillingen fortsetter du på stien  
og kan ta en avstikker til venstre til to andre kanon-
stillinger med enda bedre utsikt, men snart er du ute 
på kjerreveien og like etter på asfaltveien i Marvika. 
Tar du en av de små stiene til høyre, kommer du til 
gode fiskeplasser. Nå skal du ned den litt bratte og 
lange asfaltbakken til bryggene i Marvika. Den kan 
være ganske skummel på rulleski, her snakker jeg av 
erfaring. Heldigvis gikk det greit, selv om det lå en 
vannslange tvers over veien i bunnen av bakken. 

Vel nede på bryggene, er det ikke usannsynlig  
at du ser folk som fisker. Kanskje er fiskelykken størst 
når makrellen er kommet inn! En rekke virksomheter 
har etablert seg i Marvika etter at Forsvaret trakk 
seg ut. Blant annet finner du Redningsselskapets 
base her. Fra bryggene holder du til høyre, du  
passerer et selskapslokale, og like etter en stor rød 
bygning. Umiddelbart etter den må du opp i skogen 
et kort stykke. Stien er ikke spesielt fin, men du klarer 
det nok, og snart ser du Sparebanken Sør Arena like 
foran deg. Du går foran denne og holder så til høyre 
på en fin sti som fører deg mellom to fjellknauser, og 
like etter ser du utløpet av Prestebekken på din  
høyre side. 

Etter kort tid er du helt nederst i Kongsgård Allé som 
du går bare noen få meter til høyre på før du går til 
venstre. Nå har du Kongsgård Kolonihager på din 
venstre side. På toppen av bakken kan du gå opp i 
Ringåsen og ta en runde der. Men du går nok videre, 
og tar turen i Ringåsen en annen gang. Du får  
Friluftsmuseet på høyre side.

Nå skal du på asfalt igjen, for du skal benytte  
flerbruksbanen eller rulleskibanen, som mange kaller 
den, mot sørvest. Ta deg i akt for løpere enten de er 
på ski eller skøyter som ruller. Se etter bensin- 
stasjonen, for der skal du forlate banen og gå stien 
langs Prestebekken. Du krysser veien til Kongsgård-
heimen og fortsetter på stien med Kolonihagene på 
venstre side, og snart er du tilbake helt nederst i 
Kongsgård Allé. Nå kan du ta turen gjennom  
industriområdet på Kongsgårdsletta, men jeg  
fortrekker å gå tilbake til Sparebanken Sør Arena, gå 
forbi denne og deretter gå Nye Teglverksvei et lite 
stykke. Da har du Romleåsen på din venstre side. 
Du går inn Kommandørveien og tar til venstre på 
Marviksveien. Like etter at du har passert den gamle 
vaktbua, holder du til høyre og skal komme deg  
tilbake til starten, men det kan se litt vanskelig ut.  
Det er nemlig gjerde hele veien - nesten i alle fall, 
men du finner nok porten og er tilbake på Roligheten 
Camping og Bertesbukta. 

You’ll see a bit of everything on this route. Start at 
Bertesbukta or Roligheten camping and walk along 
the shore on the north side of Bertesbukta. You will 
find nice places to swim and even a little amphi- 
theater. The water warms up quickly in the lagoon 
further out on Gleodden. 

Take the stairs up to Marvika, the old military base.  
At the top, you’ll see where the big gun once stood. 
Look out over the sea and you can see Oksø og  
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Grønningen lighthouses, Sømslandet to the east  
and Odderøya to the southwest. Admire the view 
from the two other gun stations or continue along to 
the paved road. You’ll find good fishing places if you 
follow the small paths to the right. The long steep 
hill leading to the Marvika docks can be a challenge 
on rollerskis - I can attest to that! 

Don’t be surprised to see people fishing at the 
docks. Keep to the right as you pass the docks.  
Turn up to the woods at the big red building. Soon 
you’ll see Sparebanken Sør Arena in front of you. 
Continue past the stadium and keep to the right 
along a path between two hills, and on the right, 
you’ll soon see Prestebekken. Soon you will come 
to the end of Kongsgård Allé which you follow to 
the right a few meters before turning left, passing 
Kongsgård Kolonihager on your left. At the top of 

the hill you can choose to walk up to Ringåsen.  
Continue on past the open-air museum on your right.

Walk along the rollerski track, and keep an eye out 
for skiers! At the gas station join the path along 
Prestebekken. Cross the road to Kongsgårdheimen 
and continue along the path past the communal 
gardens on the left.  When you reach the end of 
Kongsgård Alle, you can either walk through the  
industrial area at Kongsgårdsletta, but I prefer to 
walk back past Sparebanken Sør Arena and  
continue on Nye Teglverksvei. Romleåsen will be on 
your left. Turn onto Kommandørveien and then left 
on Marviksveien. After you pass the old guard house, 
keep to the right. How will you get back through the 
fence? Continue along the fence and you’ll find the 
gate, and your way back to Roligheten Camping 
and Bertesbukta. 


