
 

FELLESTUR MED STAVANGER TURISTFORENING 

SØNDAG 06. OKTOBER 2019 

 

Molaug – Hålandstølen – Eikjeskogstølen - Eikjeskog 

 
Fremmøte, P-plass v/gamle Stavanger Stadion  kl. 08:15 

Avreise, Sandnes Rutebilstasjon    kl. 09:00 

Turstart fra Molaug     ca. kl. 10:00 

Buss tilbake fra Eikjeskog     ca. kl. 16:30 

Ankomst til Stavanger     ca.kl. 18:00 

 

 

I sporene til Bjødna-Tore. 

Av Rune Olsen           Kart: Nr. 008N Sirdalen Nord 

 

Førstkommende søndag arrangerer Stavanger Turistforening dagstur til området 
Frafjorddalen. Med et tilliggende heiområde først og fremst karakterisert av mangfold og 
spennvidde, fra ekstrem lunhet og frodighet til ødsel karrighet.  
 
Mellom dalførene Espedal og Frafjord ligger den største «Stølsheimen» i det gamle Høgsfjord 
prestegjeld. Gjennom dette området går også det som i tidligere tider ble kalt Kjærlighetsstien 
mellom Frafjord og Øvre Espedal. Turen vår denne dagen starter ved Molaug og følger 
Kjærlighetsstien opp Norddalen. Oppstigningen er bratt, men den gamle stølsveien er lett og 
god å gå.  
 
Det var forøvrig i dette området Bjødna-Tore, eller Tore Toresen Haaland som han egentlig 
het, ble angrepet av bjørn en oktoberdag i 1850 (se vedlegg). 
 
Hålandstølen ligger øst av det første vannet (Stølsvannet, 479 m.o.h.) vi møter etter 
oppstigningen. Dette var den siste stølen i området som var i aktiv bruk før endelig avvikling i 
1941. Vi fortsetter på tildels god sti frem til Eikjeskogstølen (625 m.o.h.).  
 
Herfra beveger vi oss i en øst sør-østlig retning i et kupert og krevende terreng som til tider 
bikker 700 m.o.h. Etter passering Breia Skaret dropper vi høyde og følger dalføret nedover mot 
turens endestasjon, Eikjeskog. Deler av traseen her byr på noen bratte nedstigninger, men 
med et spektakulært skue ut over indre deler av Frafjorddalen. 
 
Dette er en flott tur som både går langs god sti, men også har noen krevende passasjer. Den 
er ikke av de lengste, men som det fremgår av høydeprofilet over skal vi forsere et betydelig 
antall høydemetre i løpet av dagen. Det vil også bli anledning til å beskue kjente attraksjoner 
så som Frafjordhatten og Månafossen underveis.  
 
For å ha glede av turen bør en være i alminnelig god form. Gode sko med ankelstøtte er en 
selvfølge, og staver kan komme til svært god nytte på denne turen. Vel møtt til en flott, høstlig 
turopplevelse! 


