HISTORIEN OM BYMARKENS VINDU
På tur oppover Fjellsetervegen med utsikt til
Theisendammen og Trondheimsfjorden kommer
vi til et skilt merket ”Bymarkens vindu”. Vi er
mange som har lurt på hvorfor skiltet står der
og hvem som har satt det opp.
Bymarkens vindu er en utsiktsglenne i skogen
ned mot Theisendammen sett fra området langs
Fjellsetervegen. Det er utsikt gjennom glenna
utover Theisendammen og videre utover
Trondheimsfjorden. De to vannflatene går nesten
i ett, bare selve demningen skiller dem.
Glenna ble merket med et skilt på 1960-tallet av
skogforvaltninga i Trondheim. Det er mulig
glenna var naturlig eller så ble den hugget ut i
skogen som da var tett mellom Theisendammen
og stien innafor. Skiltet var av den gamle typen
skilt i Bymarka, metallskilt malt mørk grønt med
rødlig skrift, ”Bymarkens vindu”.
Skiltet forsvant ca 1970. Da satte en gruppe som kaller seg ”Foreningen til fremme av
Bymarkens vindus venner”, med bakgrunn i et o-løpermiljø, opp et virkelig vindu på samme
sted som skiltet sto. Det besto av materialer fra restene etter en fluefiskebrygge som var lagt
over den nærliggende Stokkedammen og en vindusramme fra et rivingsprosjekt i byen.
Utsikten kunne nytes gjennom vinduet. Det ble merket med ”Bymarkens vindu, reist av
Foreningen til fremme av Bymarkens vindus venner”. Vinduet ble reist 16. mai og innviet 17.
mai 1972.
Noen fjernet vinduet en tid etter oppsettinga. Men en nabo til stedet fant det henlagt og tipset
gruppen som sto bak oppsettinga. Det ble satt opp igjen. Selve vindusramma ble etter noen år
fornyet.
Utover 1990-tallet var det behov for ”nyåpning” av glenna etter gjengroing og at det var hogd
en del skog ned mot Theisendammen og behov for full fornyelse av vinduet. Noe skogrydding
av større og mindre trær ble foretatt i november 1998 og ny konstruksjon ble reist våren 1999.
Stolpene er hentet fra stolperekka til den gamle kraftledninga til Fjellseter. Det har samme
påskrift som tidligere. Foreningen vedlikeholder både konstruksjonen og glenna.
Jeg takker Erik Stabell for at han fortalte meg denne historien om ”Bymarkens vindu”.
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