kort topptur til flogvarden
med mulighet for forlengelse
Skomagergada, Hellemyr

58,14824 N 7,92262 Ø

Denne turen kan du starte fra Hellemyr eller Kjerrane.
Fra Hellemyr går du opp til lysløypa og tar til høyre
rundt Hestetjønn. I enden av den lange sletta finner
du blå-gule merker til venstre og tar inn der. Kommer
du fra Kjerrane, går du Gamle Mandalsvei/Postveien
til du kommer til en bratt bakke som fører opp til
lysløypa. Ta en kikk på karttavla som er satt opp her.
Vel opp i lysløypa, går du tre hundre meter til venstre,
og på toppen av den bratte bakken finner du de
blå-gule merkene på din høyre side.
Du får etter hvert Jentetjønn på høyre side. Like ved
Jentetjønn lå de kjente motstandsmennene Kåre
Heistein og Nils Fidjeland i en hytte i skjul for
tyskerne. Mens Kåre Heistein bare oppholdt seg i
hytta i en kort periode, holdt Nils Fidjeland til der
i 16 måneder.
Du krysser lysløypa, men kanskje har du tatt deg
en pause på benken før du startet turen mot
Flogvarden. Stien videre er stort sett veldig grei og
lettgått, men du må gjennom et lite område med
mye stein. Vel oppe på Flogvarden har du grei utsikt
utover sjøen, men tanken slår deg nok om at hvis
noen av trærne hadde vært borte, så hadde utsikten
vært formidabel!
Fortsetter du innover stien et kort stykke, kommer du
til noen eiendommelige steinformasjoner. En varde er
plassert sånn omtrent i sentrum av en slags ring med
store stein. Kanskje er det noe fra våre forfedre som
løp rundt i skogene med spyd, pil og bue på jakt for å
skaffe seg mat til seg og familien. Men sannsynligvis
er det bare noen som lekt seg med å plassere
steinene på denne måten.
Om du skulle synes at dette er en lang nok tur, går
du tilbake samme vei et lite stykke, og like før du
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4,0 - 9,5 km

kommer til det steinete partiet, tar du til venstre
og går ned til lysløypa. Denne følger du til Hellemyr
evt til Gamle Mandalsvei og tar denne til høyre til
Kjerrane.
Om du vil gå lenger, så kan den kjente fjellformasjonen Bukksteinen være et mål. Fortsett stien
vestover. Den er lettgått og godt merket med blå
og gule merker. Du kommer etterhvert til en av
Oddersjaas karttavler og skilt til Bukksteinen. Opp
til toppen er det 400 meter, det er litt stigning - men
ikke mer enn du rekker å bli passe god og varm.
Fra Bukksteinen har du fin utsikt utover mot
Søgneskjærgården, men det som nok er mest
iøynefallende, er det kjempestore industriområdet
Mjåvann som ligger rett under deg. Helt innunder
Bukksteinen ligger E39.
Tilbake i rundløypa går du til venstre, og selvsagt
kan du følge blågule merker helt tilbake til lysløypa.
Men jeg synes du skal gå ned til Gamle Mandalsvei
etter bare noen få hundre meter. Du går nok rett på
en av karttavlene og svinger bratt og brått ned til
venstre. Du kommer ned til Gamle Mandalsvei som
du tar til høyre, og nå vandrer du i barnevandrernes
fotspor. Like før Kvislevann kan du ta deg en rast på
rasteplassen. Du finner benker og bord litt opp til
venstre.
I det du kommer opp til Kvislevann tar du den gamle
traséen til høyre og går etter hvert inn i dalen mot
sørvest. Det kan nok være noen våte partier i det
området, men du får hoppe litt fra tue til tue.
Plutselig er du tilbake i den blågule løypa som du
følger til lysløypa, og da er det bare å følge denne,
enten til Hellemyr eller til Gamle Mandalsvei og
Kjerrane.
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short hike to flogvarden - with optional extension
Start from Hellemyr or Kjerrane. From Hellemyr
take the lighted trail to the right around Hestetjønn.
Take the yellow and blue marked path on the left at
the end of a long, flat stretch. From Kjerrane,
take Gamle Mandalsvei/Postveien to the steep
hill up to the lighted trail. Go left on the lighted trail
for three hundred meters, and at the top of the steep
hill you find the yellow and blue route on your right.
You will pass Jentetjønn on the right. The resistance
men Kåre Heistein and Nils Fidjeland hid from the
Germans in a hut here during World War II.
Kåre Heistein was here only a short time, but
Nils Fidjeland lived here for 16 months!
Cross the lighted trail, or take a rest on a bench
before starting up to Flogvarden. The path is not
difficult, but there is a rocky section. Once you
reach Flogvarden you can enjoy the view, which
would be even better if there were fewer trees!
Continue along the path a bit and you will see a
strange rock formation, a cairn in the middle of a
ring of stones. Is this some prehistoric monument?
More likely someone was being creative.

section go left down to the lighted trail, which you
follow back to Hellemyr or Gamle Mandalsvei
and turn right to Kjerrane. This route is 4 km.
If you would like to walk further, head towards
Bukksteinen. Continue west along the yellow and
blue trail. You will come to one of Oddersjaa’s posted
maps with a sign to Bukksteinen. It is 400 meters up
to the top, but you can make it! From Bukksteinen
you can see the Søgne archipelago, the Mjåvann
industrial park and the E-39 right below you.
Turn left back onto the trail. You can follow this all
the way back to the lighted trail. However, I would
suggest you go down to Gamle Mandalsvei after a
few hundred meters. You’ll see a posted map. Take
a sharp left there. Turn right onto Gamle Mandalsvei.
Take a break at the picnic area on the left before you
get to Kvislevann. Take the old path to the right and
continue up the valley to the southeast.
Before you know it you’re back on the blue and
yellow trail which takes you back to the lighted
trail, and from there to Hellemyr or back to
Gamle Mandalsvei and Kjerrane. Your GPS should
show at least 10 km.

If you have walked far enough, head back the
way you came. Just before you get to the rocky
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