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Opplevelser i VEST- og AUST-AGDER 
 

med LOP 07.06.18. historien om barnevandrerne 
 

Nabofylkene våre Vest- og Aust-Agder har mye å by på av 
opplevelser. En rolig rundtur gjennom variert landskap med 
daler, skoger, samt bygder og tettsteder. Barnevandrerhistoriene 
som de færreste har hørt om, båttur med Norges eneste vedfyrte 
dampbåt. Vi bor på det gode Revsnes Hotell i Byglandsfjord  
 
 
07.06.18. Torsdag 1: Stavanger/Sandnes – Konsmo – Byglandsfjord      

Avreise fra Stavanger/Sandnes kl. 08.00/08.30 Vi følger E-39 sørover mot Flekkefjord. Vel passert kjente 
tunneler kommer vi inn på den nye veien utenom Kvinesdal. Fra brodekket over Fedafjorden ser vi ut 
over mot Nordsjøen og innover fjorden mot Øye. Den nye veien over Kvinesheia korter inn avstanden 
sørover og vi er snart framme i Lyngdal og Paulsens Hotell. 
 

Hotellet har historie tilbake til lakselordene sin tid i Norge og profilerer seg som «En reise 
i tid…». Vi får historien fra den tid servert mens vi drikker formiddagskaffe. 
 

Fra en historie forflytter vi oss til en annen. Turen går til Vigeland og vi følger Audnedalen 
nordover til Konsmo. Her møter vi Thyra Ågedal, ildsjelen som har gått i bresjen for å dokumentere den 
gjemte og nesten glemte historien. Audnedal og Konsmo hadde mange barnevandrere, og kirken på 
Konsmo ble et samlingspunkt hver vår. Her møttes barn fra de små gårdene i Konsmo, Hægebostad, 
Eiken, Kvås og Kvinesdal. Deretter gikk de flere i følge mot storgårdene lenger øst for å arbeide som 
gjetere. 
 

I Cafe Vandreren får vi servert dagens lunsjmåltid – rømmegrøt med spekemat, etterfulgt av en kopp 
kaffe.  

 

Vi skal få med oss enda flere inntrykk fra barnevandrerne gjennom å få historien 
gjennom film og utstillinger i Barnevandrersenteret. Det er det gamle posthuset 
på Konsmo som er gjort om til museum. Her finner vi også mestertyven, 
utbryterkongen og folkehelten Ole Pedersen Høiland, og som selv var en av 
barnevandrerne, fengslet. Tilbake i Cafe Vandreren igjen får vi servert et 

ettermiddagsmåltid – hva annet enn barkebrød og vassgrøt, det samme som barnevandrerne levde av.   
 

Mette av mat og inntrykk går turen videre østover, nesten i fotefarene til barnevandrerne. Vi krysser over 
til neste dalføre, Mandalen og følger dette oppover mot Bjelland før vi igjen krysser mot neste dalføre – 
Setesdalen. Vi følger dalføret nordover fra Hægeland mot Hornnes og Evje, før det siste lille stykket fram 
til vårt hjem for natten – Revsnes Hotel i Byglandsfjord. Etter å ha få tildelt rommene så nytter vi 
ettermiddagen til å døye inntrykkene fra dagen samtidig som vi nyter utsikten utover Byglandsfjorden. På 
kvelden samles vi til middag i hotellets restaurant påfulgt av videre sosialt samvær utover kvelden. 

 
 
 
 
Dag 2: Byglandsfjord – Setesdalen – 

Sandnes/Stavanger 
 
Vi nyter en god frokost før vi starter på hjemturen, og turen starter slik setesdølene reiste i tidligere tider 
– med Bjoren på Byglandsfjorden. Bjoren gikk i rute på Byglandsfjord fra 1897, etter at den smalsporede 

Setesdalsbanen fra Kristiansand var ferdig, fram til 1957. Båten ble liggende 
på land og forfalt, men på 70-tallet startet en aksjon for å berge båten. Den 



 2 – DAGERS TUR 2018 

 

ble restaurert og må nesten i dag ses på som et flytende 
teknisk museum – Norges eneste vedfyrte dampbåt. Med 

oss om bord har vi tidligere Nrk-reporter Sigmund Skomedal som guider oss på den to timer lange turen 
nordover til Bygland. Om bord får en også en kopp kaffe og mulighet for å kjøpe en sjokolade eller noe å 

bite i.   
 

Setesdalen er kjent for sølvsmedkunsten som vi også skal stifte bekjentskap med, men i 
Bygland møter vi også glassblåserkunsten i Glasshytta i Setesdal. Her blåser de på frihånd, 

alt glass blir blåst og formet på øyemål. Etter å få ha sett glassblåseren i aksjon kan vi handle glass, 
lysestaker, boller og ting som er laget her. 

       
I den lille grenda Ose finner vi Ose Turistheim, som var et av de viktige knutepunktene i 
dalen den tiden Bjoren gikk i trafikk. I likhet med Bjoren ble også den gamle turistheimen 
restaurert og tilbakeført til den gamle stilen. Bygget er tidstypisk for sveitserstilen som 

rådde på den tiden. Her møttes reisende opp og ned dalen, her endte Bjoren sin rute og heste- og 
bilskyss var muligheten videre oppover. I stua på turiststasjonen gjør vi som veifarende før og får servert 
ei fyldig setesdalssuppe til lunsj.  
 

Før vi forlater dalføret går turen opp til Valle og sølvsmia Hasla. Her får vi se sølvsmeden i arbeid, som 
også representerer en lang tradisjon i Setesdal. Sølvsmia har utsalg med mye fint arbeid, og etter en en 
god pause her går turen tilbake til Nomeland før vi tar opp bakkene til Brokkebygda og videre vestover 
fjellet til Suleskar.  
 

Etter en flott tur (kanskje med høye brøykanter) stopper vi på Sirdal Høyfjellshotell for 
avslutningsmiddag. Siste delen av turen går nedover Hunnedalen og hjem til Sandnes/Stavanger. Vi 
beregner å være hjemme igjen ca. kl. 19.30/20.00 
 
Pris: 
Turen koster kr.2850,- v/40 betalende Prisen inkluderer:   

• Reisen i turbuss med serviceinnstilt sjåfør 
• 1 hotellovernatting i dobbeltrom 
• 1 frokost 
• 2 lunsjmåltid 
• 2 kaffemåltid 
• 2 middagsmåltid 
• Båttur på Byglandsfjord m/lokalguide 
• Innganger/omvisninger som beskrevet i program 

Tillegg: Enkeltrom kr. 350,- 
 
 

Opphavsrett til turprogram tilhører Sverre Haga A/S, og kan ikke kopieres uten etter avtale. 


