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DEN STORE RYFYLKETUREN – opplevelser i 2 dager 
 

En innholdsrik 
rundtur i Ryfylke 
med Torolf 
Nordbø som 
lokalguide, og 
med opphold på 
det gode 
Energihotellet på 
Nesflaten. 
Ryfylkeveien er 
klassifisert som 
nasjonal turistvei 
– veien som vi 
følger store deler 

av turen. En rolig tur med tid til avstikkere til gårder og bygder, hvor vi virkelig 
skal få se og oppleve Ryfylke. 
 

Dag 1, mandag 28 mars: Sandnes – Nesflaten   
Avreise fra Jæren/Sandnes kl. 08.00. Turen går nordover gjennom Rennfast, og vi møter Ryfylke på øya Sokn. 
På Rennesøy følger vi de gamle smale bygdeveiene over øya mot Østhusvik, vi får da skue ut mot Brimse som 
er øya i Rennesøy kommune som er igjen uten fastlandsforbindelse. I Finnfasttunellen finner vi Norges eneste 
undersjøiske veikryss, og fra dette krysset tar vi en avstikker opp til Talgje.  
 

På Finnøy besøker vi først sølvsmeden - setesdølen Folke Helle. Etter 
formiddagskaffe her tar Torolf oss med rundt på barndomsøya si, både 
med guiding og sang. Fra Judaberg ferger vi via Halsnøy over til Ombo, 
hvor Karin på Jokeren på Eidsund tar imot oss til lunsj. Vi får også tid til å 
besøke Ådland Gartneri, de har lovet oss nyvannede planter slik at de tåler 
turen hjem. Vi oss over mot andre siden og møter Ombogubben underveis.  
 

Fra Nesvik tar vi en ny avstikker opp til Skiftunbygda og Mikals Laks. Vi får 
høre om bedriften, smaksprøver vanker og selvfølgelig mulighet til å handle 
med oss foredlet Ryfylkeprodukt. Turen går langs Jøsenfjorden og på veien 
opp mot Mosvatnet tar vi avstikkeren inn til Ulladalen, hvem husker ikke 

Jakob Krumshagen sine sumar- og haustbrev i Aftenbladet? Vi møter Suldalslågen ved 
Vasshus og følger dalføret oppover mot Suldalsosen. Vi tar igjen en avstikker inn til 
bygdene Kvildal og Kjetilstad. Vi får med oss naturformasjonen Suldalsporten før siste biten 
av dagens etappe går langs Suldalsvatnet inn til Nesflaten. Her sjekker vi inn og får tildelt 

rommene. Vi slapper av og nyter utsikten over Suldalsvatnet fra salongen. Før middag kan 
de som ønsker det besøke det utsalget «All verdas gåver», et utsalg basert på fair trade 
prinsippet – kanskje handle årets julegaver alt nå? 
På kvelden samles vi til en 3-retters middag basert på lokale råvarer, og dagen sluttes 
av i salongen til et kulturprogram med historien fra stedet vi er på, turist- og krafthistorie 
fra Suldal dandert med sanger fra Torolf sitt repertoar. 
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Dag 2, tirsdag 29.mars  : Nesflaten –Sandnes  
 

Etter frokost sier vi farvel til vertskapet og følger Ryfylkeveien utover langs Suldalsvatnet igjen. Vi svinger 
nedom kommunesenteret Sand, her finner vi Loma(lokal mat)butikken 
hvor 11-12 lokalmatprodusenter har samlet seg i et nytt utsalg. Veien 
videre går på nasjonal turistvei Ryfylke til Lovraeid. Her i fra kjører vi den 
nye veien utover mot Sandsfjordbrua. Vi får en panoramautsikt over 
Sandsfjorden ved den nye rasteplassen Ostasteidn som den er døpt, før 
vi snur og kjører ned til perla ved Sandsfjorden – Jelsa. Fra bussvinduet 
ser vi på Berakvam kraterne etter en av landets store eksportartikler – 
norsk stein.  
Jelsa er det best bevarte strandstedet i Ryfylke. Her var gjestgiveri og 
handel fra sist på 1600-tallet, og kirkested fra 1200-tallet. Den nåværende 
kirken var ferdig i 1647.  Fra 1855 kom Jelsa på rutekartet til 
dampskipstrafikken i Ryfylke. Skolehuset, den Riibergske skole, ble bygd i 
1774 og står i dag som et interessant skolemuseum.  
Vi rusler en tur i det koselige strandstedet og får omvisning både i kirken og 
skolen. Kirken er kjent for sin flotte dekorering i taket, Jelsapresten hadde 
høy status og der er knyttet flere historier til uttrykket "skriv det på 
Jelsapresten" som vi skal få høre.  
 

Den tidligere aldersheimen på Jelsa bygges nå om til hotell, og vi blir første gruppa som «innvier» restauranten i 
hotellet. Middag, dessert og kaffe med en smak av Jelsa. 
 

Vi fortsetter på veien som ble åpnet først i 2003 til Bog og Erøy. Torolf vil etter hvert vise oss hvor «Indrre 
Erfjorrd» er. ☺   
På til dels ny vei kommer vi til Jøsenfjorden igjen, og vi krysser med ferge fra Nesvik over til Hjelmeland. Vi tar 
også her en avstikker inn til vågen før turen går videre til nabobygda Årdal. 
 

Her møter vi Hjelmelands mangfoldige kultursjef Eldfinn Austigard, vi treffer 
han i hagen. Eldfinn er en eminent treskjærer og han viser oss rundt og 
forteller fra utskjæringene som han har i hagen.  Der følger en historie med 
hver enkelt. Det nærmer seg tid for ettermiddagskaffe, og den får vi servert fra 
bålkjelen til Eldfinn. Og noe attåt må vi ha – hjemmelagde saupskolter. Det er 
ikke bare kaffekjelen som har blitt varm av veden, det har også bakerovnen i 
det nye bakstehuset. Mens vi har vært på tur har brødene hevet seg, så 

mulighet for et rykende ferskt steinbakt brød med seg hjem (bestilling underveis på turen) 
 

Fra Årdalsbygda går turen gjennom den nye tunnelen langs Tysdalsvatnet ut til Bjørheimsbygd og videre til 
Solbakk og gjennom Ryfastforbindelsen tilbake til Stavanger og Jæren. 
Vi regner med å være tilbake i Sandnes/Jæren ca. kl. 19.00/19.30 
                                                                
Pris 
Turen koster kr. 3 995,- v/ 30 deltakere 
            Prisen inkluderer:   

• Reisen i turbuss med serviceinnstilt sjåfør  

• 1 hotellovernatting i dobbeltrom m/ dusj og wc 

• 1 frokostmåltid 

• 1 lunsjmåltid 

• 2 for-/ ettermiddagskaffe 

• 2 middager 

• Torolf Nordbø som guide/underholder og artist på turen 
Tillegg: Enkeltrom kr 350,- 
    

Opphavsrett til turprogram tilhører Sverre Haga A/S, og kan ikke kopieres uten etter avtale 
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PÅMELDING TIL SVERRE HAGA AS 
Påmeldingsfrist mandag 28 feb.2022. 
Påmelding direkte til Sverre Haga AS 

Magnus Haga mobil.41624000 eller mail: 
magnus@hagabuss.no. 

 
Følgende opplysninger må oppgis ved påmelding: 

Navn,adresse,mobilnummer,fødselsdato og 
emailadresse. 

mailto:magnus@hagabuss.no

