ringåsen
Kristiansand Museum

58,16234 N 8.02908 Ø

Dette er ikke byens mest kjente turområde, men tar
du turen opp i Ringåsen vil du se at de få stiene som
er der er ganske velbrukte. Sett bilen eller sykkelen
ved museet og ta kjerreveien mot sør. Da har du
flerbruksbanen på høyre side. Du passerer skiltet til
Hundremetersskogen og går ned bakken. Like før du
kommer til bebyggelsen finner du den blåmerkede
stien til venstre. Kanskje synes du ikke stien er noe
særlig å skryte av - og det med rette - steinete som
den er. Men så snart du er på toppen av bakken, er
det slutt på elendigheten, for nå går du på en fin,
myk og nesten flat skogssti. På høyre side ser du
salamanderdammen. Kikk godt etter, for så vidt jeg
husker, var det salamandere her tidligere. Kanskje du
får se de små krokodillelignende krypene nede
i vannet.
Nå deler stien seg, og du tar til høyre og setter
kursen mot Ringknuten. Det går bratt oppover, først
en trapp, deretter er det å holde seg i rekkverket - og

This is one of the lesser-known area for walking in
Kristiansand. Keep an eye on children when climbing
up Ringknuten!
Park your car or bike at the museum and follow the
road south. Pass the sign for Hundremetersskogen
and go down the hill. Take the rocky path on the
left before you come to the houses. Don’t get
discouraged, once you get to the top of the hill
the path is flat and smooth. Salamander pond is on
the right. Take a good look, you might just see one!

plutselig er du 80 meter over havet med flott utsikt i
alle himmelretninger. Mot sør-øst ser du Østergabet
med Oksø og Grønningen. Mot øst ser du rett ned på
Varoddbroa og mot sør og vest ser du Lund og
boligområdene nær Gimlekollen. Vel nede igjen ved
Salamanderdammen tar du til høyre til Ringåsen.
Stien opp er en flott natursti, og er du ivrig jogger,
klarer du ikke holde igjen her. Selv den bratte
bakken fyker du opp, og før du vet ordet av det er du
81 meter over havet. En hel meter høyere en
Ringknuten!
Nå er det full fart nedover. Der stien deler seg, kan
du ta til høyre og ende i Bygaden som går rett gjennom museet, eller du kan ta stien til venstre og ende
omtrent der du gikk inn i terrenget. Du vil uansett ha
hatt en fin tur. Ikke lang, men kanskje grei nok. Og så
håper jeg at om du hadde med deg små barn, så
passet du godt på dem på Ringknuten!

to hold. Suddenly you are 80 meters high with
great views in all directions.
Back at Salamander pond, head right toward
Ringåsen. Before you know it, you are 81 meters
above sea level, a whole meter higher than
Ringknuten.
The path splits on the way down. If you go to the
right you will end up at the museum. The left path
will take you back to where you entered the woods.
Either way, this is a nice, if short and steep, walk.

Take the path to the right toward Ringknuten.
The path is steep, there are stairs and a handrail
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