
Barnevandrerne - opplevelser i Vest – og Aust - Agder. LOP Sandnes og 
Jæren, 7.-8. juni 2018. 

 
To dager i juni (7.-8.) reiste 45 stk. fra LOP Sandnes og Jæren på busstur med Sverre 
Haga A/S. Etter å ha plukket opp deltakere i Stavanger, Sandnes og Klepp kjørte vi E 39 
sørover til Lyngdal hvor vi fikk formiddagskaffe på Paulsens Hotell. Hotellet har sin 
historie tilbake til Lakselordene sin tid i Norge. Historien ble godt skildret av en av 
dagens innehavere. I det fine været ble kaffen servert ute, noe alle satte pris på. 
 
Turen fortsatte nordover Audnedal til Konsmo, der vi fikk høre historien om 
barnevandrerne. Barnevandring er betegnelsen på arbeidsvandring på Sørlandet på 
1800 tallet, der barn helt ned i sjuårsalderen gikk til fots fra dalførene til rike gårder for 
å gjete. Barna gikk ofte 15 til 20 mil, og var borte hele sommeren. Audnedal  og Konsmo 
hadde mange barnevandrere, og kirken på Konsmo var et samlingspunkt før turen gikk 
videre. Det ble mange inntrykk fra den vanskelige tiden ved å få historien gjennom film 
og utstilling i Barnevandrersenteret. 
 
Tilbake på Cafe Vandren fikk vi servert vassgraut og barkebrød, det samme som 
barnevandrerne levde av. Det var nok en bedre variant vi fikk , da det var både sukker 
og kanel til å ha på grøten, og smør til brødet.   
 
Vider gikk turen til Revsnes Hotell i Byglandsfjord hvor vi overnattet. Om kvelden var vi 
samlet til middag og sosialt samvær. 
 
Etter en god natt og en god frokost startet hjemturen. Men først hadde vi en to timers 
tur med Bjoren på Byglandsfjorden. Bjoren gikk i rute på fjorden fra 1897 til 1957. På  
70-tallet startet aksjonen for å berge båten. Den ble restaurert og må nesten sees på som 
et flytende teknisk museum, Norges eneste vedfyrte dampbåt. Vi hadde også en dyktig 
guide som fortalte om det vi så. I den lille grenda Ose lå Ose Turistheim. Dette var et 
viktig knutepunkt i dalen den tid Bjoren gikk i rute.  Før vi forlot dalføret gikk turen opp 
til Valle og Sølvsmien Hasla. Vi møtte sølvsmeden som representerer lange tradisjoner i 
Setesdal. Her lagte de bunadsølv, ikke bare til Setesdalbunaden, men også de andre 
bunadene fra Vest- og Aust Agder. 
 
Turen vestover gikk over fjellet fra Brokke til Suleskar, med middag på Sirdal 
Høyfjellshotell, før turen gikk heim. To dager med sterke inntrykk fra en annen tid mye 
flott natur og fint vær.                                                       
Marie Ø Søndervik, referent. 


