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Årets høsttur til Bjerkreim og Ørsdalen til lands og vanns 
  
Bussen hentet våre medlemmer og gjester i Stavanger, Sandnes og Ålgård i lettskyet 
vær med Ørsdalen som mål.  
Underveis fikk vi god og interessant orientering om steder vi skulle se og høre mer 
om, av vår egen kjentmann; Gunnstein E. Vi fikk høre om gode kulturhistoriske 
hendelser både som anekdoter og faktiske opplysninger hentet fra lokale forfattere. 
  

 
Vår første stopp var på Grøtteland gard der gardskona Synnøve tok imot oss. Hun 
fortalte om oppveksten på garden med fem søstre som alle trivdes godt som barn 
med en rekke gjøremål i et vakkert naturområde som krevde sitt i hverdagen. 
Hun underholdt også med fin sang akkompanjert på gitar og med flere egne sanger 
og tekster.  
 

 
En god pust i bakken med kaffe og hjemmebakt før vi fortsatte. 
 
Så dro vi videre forbi Stavtjørn skisenter inn i nok en tunnel til Ørsdalen. Vi kjørte den 
breie dalen til endes. Vi fikk på ny høre om ting som hadde rørt seg i området.  
Det gjorde inntrykk å høre om et gardsbesøk i 1897 der gjestene på vei hjem kom inn 
i et voldsomt tordenvær med et kulelyn som tok livet av fem voksne. Kun ei lita tulle 
på to år kom fra lynnedslaget med livet i behold. 



  

I Ørsdalen som lå brei og fin, blei det tidlig drevet med landbruk ved flere garder som 
fortsatt er i drift.  
Det blei også gruvedrift fra begynnelsen av 1900-tallet der det i gruvene blei tatt ut 
molybden og wolfram. Dette var av stor verdi for bygda. 
 

 
  
På Vassbø ved enden av Ørsdalsvannet, gikk vi omdord i MS Ørsdalen som tok oss 
til endestasjonen, Odlandsstø. Underveis fortalte skipperen om flere garder som lå 
ulendt til i fjellsidene på begge sider av vannet. Gardene blei drevet i flere 
generasjoner med mye slit i skrått terreng. Når var mange av gardene kun til 
sommerbruk eller var nedlagt eller som lå i ruiner. 
 

  
 
Vi gikk inn til brygga i Lauperak for en solid pause med god middag, dessert og kaffe 
ved et sommerspisested ved brygga. 
 
Godt fornøyde - og mette – gikk turen hjemover med drøs og opplevelser i minne, 
også denne høsten. 
 
Sjåføren fra Frafjord Bilrute gjorde sitt til en positiv opplevelse med dyktig 
manøvrering på smale og svingete veier. 
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