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Turen starter fra Kjerrane. Kommer du med bil, er  
det grei parkeringsplass akkurat der, men enda 
greiere er det å parkere ved Solkollen barnehage på 
Hellemyr. Da er det bare et hopp og et lakk, som vi 
sier, ned til Kjerrane, og du slipper den smale veien 
fra Suldalen. Kommer du med sykkel starter du altså 
fra Kjerrane. Der tar du Hovedturløypa opp bakkene. 
I første kryss tar du en kikk på tavla med kart som 
Oddersjaa har satt opp. 

Ta stien som går mot Gråmannen, men hold deg  
på den bare rundt 100 meter, for du skal innom  
Tjuvhelleren på veien. Du finner nok den lille stien  
til høyre. Du tar den, og snart har du Tjuvtjønn på 
venstre side. Like etter kommer du inn i et mørkt  
parti med en skikkelig steinur. Da er du ved  
Tjuvhelleren der Grimsbrødrene holdt til. De røvet 
bøndene som var på vei hjem fra byen. I datidens 
Grokleiv måtte hestene sakne farten, og da ble de 
et lett bytte for Grimsbrødrene. Dersom du har kjøpt 
turkartet Kulia, kan du lese mer om brødrenes  
bravader der.

Like etter helleren tar du stien til venstre, går over 
myra og tar til høyre på en større sti. Den forlater du 
til venstre på ny sti etter bare noen meter. Fram med 
kartet, så slipper du en unødvendig omvei. Nå skal 
du følge stien helt til Gråmannen. Du kommer til ett 
kryss, der tar du til venstre. Fortsatt er det greit  
å holde øye med kartet, for denne stien er ikke  
merket, og når du nærmer deg toppen, blir stien 
nesten borte. Men det er ikke så viktig, du bare går 
mot det høyeste stedet i området og finner skiltet og 
karttavla på toppen.

Her er det fint med en matpause mens du beundrer 
utsikten fra 207 meter over havet. Sannsynligvis gjør 
du som de fleste andre og prøver å lokalisere det du 
ser. Fra Gråmannen er det i alle fall lett å kjenne igjen 
Odderøya, og sjøen utenfor. Etter pausen kan du ta 

turen noen hundre meter østover og finne den  
spektakulære Grotunga. Den er ikke så berømt og 
besøkt som Trolltunga på Vestlandet, men er du  
uforsiktig på Grotunga, lider du nok samme skjebne 
som lenger vest.

Tilbake på Gråmannen finner du stien mot Postveien 
og Kjerrane. I første stikryss går du rett fram, for du 
skal ta en kikk på den berømte jettegryta som ligger 
like ved stien etter noen hundre meter. Like nedenfor 
jettegryta tar du til venstre i stikrysset og er snart på 
postveien - eller Gamle Mandalsvei, som du følger 
tilbake til Kjerrane. Da har du kanskje sett toget fare 
forbi på høyre side.

The Route starts at Kjerrane. You can park at  
Kjerrane or at Solkollen barnehave at Hellemyr.  
It’s a short walk down to Kjerrane and you don’t have 
to drive the one lane road from Suldalen. Follow the 
Hovedturløypa up the hill. The sign placed by  
Oddersjaa at the first junction gives the distances 
to other junctions in Bymarka. Take the path marked 
Gråmannen. After about 100 meters, take the little 
path to the right. Soon after passing Tjuvtjønn  
(Thief pond) on the left, you will come to a dark part 
of the wood with the stone slabs called Tjuvhelleren. 
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This is where the Grim brothers would rob farmers 
on their way home from town. 

Take the path to the left, cross the marsh and go 
right on the larger trail. After a few meters take  
the path to the left. Use your map to avoid detours. 
Follow this path all the way to Gråmannen. Keep left 
at the junction, and keep your map handy as the 
trail is not marked, and as you approach the top, the 
trail disappears. Not to worry, just head up the hill 
and you will find a sign when you have reached  
the top.

Take a break and admire the view from 207 meters. 
From Gråmannen you can see Odderøya and the 
sea beyond. After your break, head east a few  
hundred meters to find the spectacular Grotunga.  

It may not be as famous as Trolltunga in western 
Norway, but your fate will be the same if you’re not 
careful climbing on it.

Return to Gråmannen and take the trail to Postveien 
and Kjerrane. Continue straight ahead at the first 
junction and have a look at the Giant’s Kettle which 
is right next to the path a few hundred meters down. 
Take the left path at the junction and you are  
almost back to the Postveien - the old road to  
Mandal - which will take you back to Kjerrane. 


