
Turreferat Nes til Lysebotn med 60+ 3-6 September 2019 
 
Kjente og inntil da ukjente møtet ved kaien 9.30 tirsdag, en god dag å starte 
turen når de fleste deltakere er pensjonister og fri eller kunne ta fri. Stille prat 
preget turen over fjorden til Tau da vi så vidt begynte å huske noen ukjente sitt 
navn. Vår bussjåfør ventet på Tau kaien og husket nesten halvparten av de 15 
deltakere og to turledere. Etter en liten time med guiding om velkjente personer 
fra landsbygga, ankom bussen Nes. Turlederne Guro og Henry samlet alle ved 
bruen over Storåna for turens offisielle start.  
 
Ikke lenge etter vi hadde gått oppover driftevegen langs elven, kom Guro til 
kantarell-stedet hun kjente fra før, og vi samlet noe til middag. Vi gikk langs 
bekker, fosser, fjell og flere fosser. Solskinn fulgte regn ved utsikt over 
Sendingfossen da vi vel halvveis stoppet ved Granafossane for lunsjpause. Å sitte 
i sol langs Storåna med høye fjell langs sine bredder tok oss langt fra epost, by og 
det som mange kalte for sivilisasjon. På Viglesdalvatnets vestside tok vi tid å gå 
over bruen og lese litt om stien laget av svenske anleggsfolk fra 1907-1912, et 
solid håndarbeid vi vanskelig kunne forestille oss i dag. Innover steinrøysa fikk 
vi glimt av Viglesdalen og den nye hytta. Nyhytta lå midt i dalen og sørget for tak 
og varme, og ikke minst mye lys gjennom store vinduer på en tidlig september 
kveld. Olav fikk to fisk og tre modige fjellfolk fikk badet i elven før vi satt samlet i 
stuen og begynte å fortelle litt om oss selv. Det var da livserfaring fra fjell og 
ellers i livet kom til fram. Mange og lange liv ble kort summert med nok 
informasjon slik vi kunne kjenne hverandre bedre. 
 
En flittig gjeng sørget for kilovis med mat som hver og en hadde båret over 
fjellet. Dette havnet i gryte for middag. Med einebær, kantarell og rosmarin 
plukket av Guro og tilsatt i gryta, ble måltidet en stor suksess. 
 
Frokost besto for de fleste av havregryn med Vikingmelk og krem. Vi begynte å 
gå kl. 9.30, en tur der stien ble til små bekker. Strevet ga oss et syn av fossene 
som vasket fjellpartiene. Sauer samlet seg ved ei lita rød hytta ved Steggjatjørna. 
Vi tok en kort lunsjpause ved ei fjellhylle oppover Uførdalen, før vi igjen gikk 
oppover og mot Stakken. 
 
Etter omtrent 600 meters stigning i nesten tre timer, kom vi til Halvfarskleiva 
under Klinkehorten, et høyfjellsparti 1000 moh. Her løsnet skyene litt slik vi 
kunne se majestetiske fjell nord og vest, kledd i første tegn til høstdrakt.  Siste 
del av turen gikk over glatte og bratte fjellpartier, heldigvis uten skade. Det var 
tydelig vi var spreke folk med godt utstyr som kom frem til Stakken før kl 15 og 
fylte hytta med våte klær på enhver krok. Plutselig viste regnbuen seg utenfor 
stua fra sør til nord over Stakkavatnet, et glimt i 15 flotte sekunder. 
 
Mye prat og latter før, under og etter middag fylte hytta med deltaker og ledere 
som viste ikke bare fysisk men også god psykisk helse—fjellet ble jo godt for 
kropp og sjel. Kjøttgryte for tre menn og bacalao for dem fleste erstattet 
kaloriene som forsvant i vind og regn. 
 
Åtte sauesanker fra tre gårder kom inn med våte klær og godt humør. Fra 



torsdag til lørdag skulle de sanke 600 sauer og drive dem til Nes på søndag.  
Stjerneklar himmel viste seg for dem som sto opp kl 4.00, og litt sol var presang 
til dem som så ut før kl 6.30. Så pøste det med regn igjen mens vi spiste 
havregrøt med mer Vikingmelk.   
 
Sjarmøretappen ventet oss med en to-timers tur til demningen ved 
Nilsebuvatnet. Først en og to og mere bekker fikk vi vade igjennom med god 
hjelp fra Olav som sto som stein i vannet. Det var rett og slett gjørmete mange 
steder med modne blåbær innimellom for godt næringsstoffer og blå tenner. 
Som Berit sa, jo sterkere fargen er, desto større er helsegevinsten. 
 
Da vi kom til turens mål syv minutter før avtalt tid på sørsiden av Nilsebuvatnet 
ble vi møtt av Kjell Lyse og en profesjonell basehopper med minibuss, som kjørte 
oss ned til Hauane Bed & Breakfast for tomatsuppe og kåsering om Lysebotn. 
Våte klær ble erstattet med varm suppe og forfriskninger som smakte. 
 
Varm dusj og kos i peisestua ventet oss på STFs Lysefjorden Turisthytte, en 
skarp kontrast til fjellhylla og fjellhytta Stakken. Kontrasten fra stille småprat på 
første ferje og buss, til full røst, latter og taler i middagsstunda var stor. Vi 
storkoste oss da vi ble servert hjemmelaget blomkålsuppe, laks, søte epler, jord 
epler (poteter) og panna cotta. I takk for turen-talen til deltakere, opplyste Guro 
hun hadde grudd seg til turen med så mange gamle folk, men ble møtt med en så 
entusiastisk og koselig gjeng. Else Jonny takket turlederne Guro og Henry på 
vegne av deltakere med ros fra alle som var med på turen 
 
Fredag var det tidlig frokost og tur med hurtigbåt gjennom Lysefjorden til 
Lauvvik og Stavanger. Turen endte med varme klemmer som siste farvel etter en 
begivenhetsrik tur. Takk for turen! 
 
Len Duevel 
 

 
 

  



Summary of STF 60+ Group Hike from Nes to Lysebotn 3-6 September 2019 
 
Rarely were the skills and physical capacity so readily shown as when those over 
60 take on the challenge of trekking in the mountains. This was the inaugural 
STF-organised hike from Nes to Viglesdalen, on to Stakken and then to Lysebotn. 
Yes, others had hiked this before, but not under the direction of a group hike 
with STF and certainly not the 60+ trekking group. Guro and Henry, the trip’s 
initiators and volunteer leaders, mapped out a challenge within the grasp of this 
age group. A waiting list testified to their initiative as a great idea. 
 
Our trip started with a ferry to Tau, then a private bus to the trailhead at Nes. 
From here we took a trail improved in the early 1900s to support sheep farming 
in the inner valleys and built in response to a tragic accident claiming five lives in 
1874 when a nine-year-old girl was rowing four others over Viglesdalsvatnet 
and capsized. Plans for a full road were put aside when farmland yielded to land 
used just for hunting. The trail ran along a rushing river gushing after so much 
rain had fallen. While the trip emerged from rain showers to brilliant sunshine 
on the first afternoon as we approached Viglesdalen, water was certainly the 
repeated theme for the trip. Water fell vertically from the sky, water drove 
horizontally with wind from the west and water wound its way to waterfalls 
emerging from every crack and crevice of every mountainside. Hiking trails 
turned to streams and mingled with swamps filling over. Still, we found our way 
east. 
 
We were lucky to use the brand-new Stavanger Turistforening (trekking 
association) cabin at Viglesdalen, the fourth in a long tradition of cabins built in 
1922, 1931 and 1991. What a treat to have water just outside the cabin and an 
indoor outhouse (toilet) with no need to flush! Yes, for those over 60, the thought 
of a night without having to dash into the rugged weather to relieve one’s 
bladder is a luxury in the mountains. 
 
On the second day, rain started with little wind for a few minutes, but at least the 
wind came up and was in our faces as we climbed over 600 m to a landscape 
more reminiscent of images of the moon than our friendly earth. Randi described 
the hint of sunshine and patches of blue sky, and even a rainbow observed at 
Stakken as a mirage, an image we somehow remember could have been there 
but was blocked from memory due to external fluid saturation. Perhaps the 
slippery rock face dubbed a trail down to Stakken offered the greatest challenge, 
an accomplishment to arrive without a scrape or bruise even in dry weather. 
 
We marveled at the endurance of sheep farmers who searched for over 600 in 
their flocks spread widely among the mountain ledges and valleys in any 
weather. The group of eight shared the STF cabin at Stakken, one made less 
comfortable with just one toilet a short distance made longer by rain and wind, 
then again every element of the mountains has its charm. Stakken takes its name 
from the shape of a peak we spied in the shape of a haystack west of the cabin. 
 
Our third day of the hike stated slowly with a goal of reaching pre-appointed 
transport at 13:00. The streams had grown during the night and provided 



sufficiently challenging yet safe crossing, leaving almost everyone’s boots 
soaked. Our reward was tasty ripe blueberries picked along the marked trail 
turned a tad muddy with an added challenge of slipping on rocks, roots and 
random surfaces rarely tested by our boot soles. 
 
We were driven safely down the mountain to Hauane, a farm turned top-rated 
bed and breakfast. Our hosts for lunch, Kjell and Aud, provided us with a chance 
to change into dry clothes, warm tomato soup, coffee and tea. Beyond this, Kjell 
gave a historical overview of Lysebotn and the tourism in its infancy even though 
a few guests frequented here starting well over 100 years ago. 
 
After showering and an afternoon nap for some, we gathered in the lounge on 
the second floor for drinks, stories and laughter. We enjoyed a three-course 
dinner served by the cabin’s staff. Speeches praised the group participants and 
the hiking leaders, Guro and Henry for skill, endurance and a wonderful 
atmosphere and group spirit. After such as successful hike, Guro said she was 
already planning a similar trip next year. 
 
Eating a large spread at breakfast under clouds threatening rain, the ferry to 
Lauvik and Stavanger was a welcome image coming into Lysebotn. After four 
days together in challenging weather and positive conversation, hugs goodbye 
were shared with wishes for joining again on similar hikes. What a wonderful 
hike!  
 
Len Duevel 

 
 


