
Mye historie i veggene i Hamrabø

S U L DA L  & R Ø L DA L

I gamle
fotefar

Ser alltid 
stjerner
Drømmehytte i Røldal

Flatt på Nesflaten
Gjennomført sekstitallsretro

Naturmat
Godsaker til turen

2Fri år!
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Kommunen
På Suldal kommune sine heime-
sider !nn du opplysningar om 
kommunen og aktuelle nyheiter.
Suldal kommunestyre vedtok nyleg 
Kommuneplan 2009-2020. Planen 
!nn du også på kommunen si  
heimeside www.suldal.net

Kompetanse
Suldal treng mange typar  
kompetanse. 
For ledige stillingar i Suldal  
kommune, ta kontakt med  
personalsjefen eller sjå ledige  
stillingar på  
www.suldal.net

Kultur
Suldal har eit rikt kulturliv. 
For annonsering av ulike kultur-
tilbod og arrangement, sjå lokal  
annonsering i grendene,  
Suldalsposten eller  
www.suldal.kulturhus.no

Næringsliv
Suldal har eit variert næringsliv. 
Her får du det meste av det du 
treng. 
Ta kontakt med Suldal Vekst AS 
eller sjå www.suldal.net

SULDAL 
K O M M U N E
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Ivar Oftedal

Designer

REDAKTØR

DESIGN

BIDRAGSYTERE I DETTE NUMMER

TRYKK

Vårens
spørsmål

Hjelmeland
Ombo

Sand

Sauda

Ropeid

rv 13
Gullingen

Sandeid

Suldal

Jelsa Blåsjø

Røldal

rv 520 rv 13

Etne

Skånevik

Seljestad

E 134
E 134

Med stjerner

Øl i tankene

 Lavmælt pilegrimssenter Min tur, Suldal God, gammel aargang  

Verdt å vite Vinterendene i Sandsfjorden

Kraftig arkitektur

Naturmat

Campingliv

Flatt på Nesflaten

Børkjenes

LES OGSÅ:

FRI

Distriktets største 
nyttekjøretøysenter

Nyheter og høsttilbud

Nye Volkswagen Tiguan. 
Nå også med forhjulstrekk.

Møller Bil Haugesund
Raglamyrveien 4
Tlf.: 24 03 39 00
mollerbil.no/haugesund

Åpningstider:
Hverdager 08.00 til 16.30
Torsdag 08.00 til 19.00
Lørdag 10.00 til 14.00

Kampanjerente 

3.5%
Gjelder lån/leasing/forbrukerleie av 
Polo/Golf Style og Passat Comfortline 
m/høstpakke, i perioden 3/10-7/11-2011. 

Nyheter og høsttilbud

Nye Volkswagen Tiguan. 
Nå også med forhjulstrekk.

Møller Bil Haugesund
Raglamyrveien 4
Tlf.: 24 03 39 00
mollerbil.no/haugesund

Åpningstider:
Hverdager 08.00 til 16.30
Torsdag 08.00 til 19.00
Lørdag 10.00 til 14.00

Kampanjerente 

3.5%
Gjelder lån/leasing/forbrukerleie av 
Polo/Golf Style og Passat Comfortline 
m/høstpakke, i perioden 3/10-7/11-2011. 

Tojulstrekk gir trekk i prisen
Spar mer enn 100.000 på en Volkswagen Tiguan

Ny Scirocco 
utstillingsbil

NÅ ÷ 30.000,-

Privat leasing 

kr 3.670,- 
Forskuddsleie 
kr 49.000,- inkl.mva. 
36 mnd. 45000 km.

Amarok, Crafter, 
Caddy og Transporter 
fra Volkswagen Nyttekjøretøy

Norges mest populære 
arbeidsplass
på fi re hjul

Raglamyrveien 4, 5536 Haugesund
Tlf.: 24 03 39 00
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Ser alltid
stjerner

T E K S T  &  F O T O  L I S E  B J E L L A N D
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Lekkert kjøkken av typen Poggenpohl. Kjøkkenviften Elica er 

helt spesiell, og blir som et kunstverk på veggen. 

har vi prøvd å kombinere det  tradisjonelle 
håndverket med en mer moderne inn-
redning, og valgt vindusløsninger som 
normalt kanskje ikke forbindes med 
denne typen hytte.
 Som oftest er det smårutete vinduer 
som gjelder på tømmerhytter, men Eskild 
ønsket vinduer fra gulv til tak i stuen og 
på kjøkkenet. Det er ingen grunn til å 
bare få med seg biter av horisonten, når 
utsikten jo vanligvis er formidabel. Som 
en skillevegg mellom de to avdelingene 
ruver en flott, gjennomgående peis i stein. 
Synlig fra begge sider og vedfyrt, så klart. 
Ingenting slår lukten og varmen fra tørr 
bjørkeved. Peisen er tegnet av Eskild 
selv, og murt opp med kortreist stein fra 
bruddet ved Føresvik. At borelederen i 
Add Energy har en kreativ åre, vitner også 
glassdøren fra gangen og inn til stua om. 

Risset inn i glasset spaserer to turgåere, 
en på ski og en til fots. De symboliserer 
eiernes interesse for friluftsliv, samtidig 
som de e!ektivt forhindrer uheldige 
 kollisjoner med døra. Tegningene ble til i 
all hast og er signert familiefaren, de også. 
Hytta er romslig, på hele 130 kvm og med 
fire soverom. Likevel oppleves den som 
både intim og koselig. Solide tømmer-
vegger, vannbåren bergvarme i gulvene og 
en sofa til å krype godt ned i bidrar til det 
lune hyttepreget. 

– Vi har brukt veldig mye tid  
i planleggingsfasen. Når først drømme-
hytten skulle settes opp, måtte det meste 
være gjennomtenkt. Arkitekten ville for 
eksempel ha en annen løsning i stue og 
kjøkken, men det ble feil for meg. Så vi 
snudde helt om på planløsningen i disse 

to rommene. Det er jeg godt fornøyd  
med i dag.

Fra et parti i taket i stuen og på 
soverom lyser familiens helt private 
stjernehimmel. Små, fiberoptiske lys 
er tredd gjennom mange små borehull 
i treverket. Om været utenfor skulle 
hindre stjernedryss på himmelen akkurat 
i natt, er Melkeveien i taket en nesten 
fullgod erstatter.
 – Vi har lagt litt ekstra inn i hyttelivet 
og gjort noen små luksusinvesteringer, jeg 
innrømmer det. Men hytta er pensjonen 
min og skal brukes mye i årene framover. 
Det er en helt ubetalelig følelse å kunne 
sitte ute i jacuzzien en kald vinternatt og 
bare la tankene fly. Det er faktisk mulig å 
høre snøen falle! En gang ble jeg og en god 
kamerat sittende og filosofere over livet 

Den troner høyt i terrenget, på 
en kolle for seg selv med utsikt 
over hele Røldal. I hvert fall er 

synet langstrakt på sommerstid. Denne 
vinteren går sikten i hvitt. Meterhøye 
snøfenner hindrer utsyn, men gjør vinter-
feriedagene desto triveligere innendørs. 
Nesten som å være i en god og varm 
snøhytte. Her tilbringer far Eskild så godt 
som alle ferier høst og vinter, og mange 
helger i året sammen med sine to døtre 
Eline og Stine. 
 – Valget stod mellom å få seg hytte 
i Sirdal, på Hovden, Vågsli eller her i 
Røldal. Heldigvis bestemte vi oss for det 
siste. Det har vi ikke angret en dag på. 
 Eskild var kjent med røldalstraktene 
fra før. For en god del år siden var han 
sammen med en jente fra Odda og var 
innimellom i området for å drive med 

paragliding og for å stå på ski.  Foruten 
å få kjennskap til "ellene, ble han også 
kjent med røldølingene.

– De fastboende betyr veldig mye, 
og var en av grunnene til at Røldal ble 
 valgt. Deres hjelpsomhet og lynne er 

fantastisk. Allting går kanskje ikke så fort 
her, men der har vi byfolk mye å lære. 
Hvorfor skal ting skje så raskt, spesielt 
når vi er her for å slappe av og nyte 
 områdene rundt? Det er lett å komme i 
kontakt med lokalbefolkningen. De er 
lune og smilet sitter løst. Det er rett og 
slett trivelig å slå av en prat med dama 
i butikken, gutten på traktoren eller 
 mannen på snøscooteren i bakken. 

Hytta ble påbegynt i 2008 og stod 
ferdig i 2010. Først satt opp av Sirdal 
Håndlaft i en hall på Tonstad, for deretter 
å bli plukket fra hverandre og satt opp på 
ny i Røldal. Den er tegnet av arkitekt Tor 
Østvang i Alvdal, i tett samarbeid med 
byggmesteren og hytteeieren selv. 
 – Drømmen hadde alltid vært å få 
meg en solid tømmerhytte en gang. Her 

– Vi har brukt veldig  
mye tid i planleggings-

fasen. Når først drømme-
hytten skulle settes opp, 

måtte det meste være  
gjennomtenkt. 

Små, !beroptiske lys skaper en unik stjernehimmel.
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til klokken halv seks på morgenkvisten, 
ler Eskild.

Opplevelsen av tid forsvinner 
når man har det godt, som i et utendørs 
bad en vinternatt. Gode hytteminner å ta 
med seg hjem i hverdagen. Fjellivet nytes 
i fulle drag i Røldal. Det er her den gode 
roen senker seg. Også jentene stortrives 
på hytta og er med så mye som mulig.
 – Dette er den fineste hytta jeg vet 
om. Jeg har aldri sett noe lignende før, 
sier Eline og kikker fornøyd rundt seg. 
 Stine er enig. Om søstrene må velge 
er kanskje badet favorittrommet. Å 
tilbringe en time eller to der, er maks 

avslapning for aktive tenåringer. TV´en, 
innfelt og bortgjemt i peisveggen står 
som oftest heller av enn på. Da er det mye 
triveligere å sitte rundt et bord og spise 
god mat eller spille et slag kort. 
 Dagene tilbringes for det meste ute. 
Det tar bare to minutter med bil eller 
buss til skitrekket, og når dagen i  bakken 
er over, står man på ski like fram til hytte-
døren. Innimellom klarer far å lokke med 
seg jentene sine ut på langrenn også. Men 
langturen i "or takket de høflig nei til. 
Inspirert av Svein Gjørvs turberetning 
i et tidligere nummer av FRI, bestemte 
nemlig Eskild seg for å krysse Hardanger-
vidda. Riktignok ikke på én dag, som 

Gjørv i sin tid gjorde. 12 mil i løpet av en 
og samme dag kan bli i meste laget, selv 
for vante "ellfanter. Sammen med en 
kamerat brukte han tre varme vårdager å 
gå fra Haugastøl til Røldal.
 – En helt fantastisk tur som 
jeg  garantert kommer til å gå igjen. 
 Områdene i alle retningene rundt 
Håradalen er vilt og vakkert. Vi har mye, 
svært mye, å utforske i tiden framover, 
både vinter og sommer - på bortover-
ski, oppover og nedoverski. Til fots og 
på sykkel, ja kanskje også med kajakk. 
 Mulighetene finnes definitivt med  
paraglider, det vet jeg jo allerede.  
Som vi gleder oss! FRI

- Jeg finner sånn roen her. Med en gang jeg 
kommer tilbake til byen vil jeg bare opp igjen.

E S K I L D  K R I S T I A N S E N

En varm velkomst. 

Den sennepsgule inngangs døren 

er en av mange gjennomtenkte 

detaljer fra interiør arkitekt Anne 

May Gorgas og Eskilds eks-kone 

Nina Bredal. De har stått for mye 

av innredningen i drømmehytta.
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Som kreativ og nytenkende gårdbruker, 
visste Bjørn selvsagt råd. Øl har han nå 
alltid likt godt, men ungdommens hjem-
mebrygging nådde aldri de store høyder. 
Det var mer kvantitet framfor kvalitet 
som gjaldt da. Nå var tiden inne til å ta 
ølbrygging på alvor. Mikrobryggeriet på 
Mo Laksegard så dagens lys - melkefatene 
skulle jammen meg få smake på andre 
dråper!
 Som kreativ og nytenkende gård-

bruker, visste Bjørn selvsagt råd. Øl har 
han nå alltid likt godt, men ungdommens 
hjemmebrygging nådde aldri de store 
høyder. Det var mer kvantitet framfor 
kvalitet som gjaldt da. Nå var tiden inne 
til å ta ølbrygging på alvor. Mikrobryg-
geriet på Mo Laksegard så dagens lys - 
melkefatene skulle jammen meg få smake 
på andre dråper!
 Som kreativ og nytenkende gård-
bruker, visste Bjørn selvsagt råd. Øl har 

han nå alltid likt godt, men ungdommens 
hjemmebrygging nådde aldri de store 
høyder. Det var mer kvantitet framfor 
kvalitet som gjaldt da. Nå var tiden inne 
til å ta ølbrygging på alvor. Mikrobryg-
geriet på Mo Laksegard så dagens lys - 
melkefatene skulle jammen meg få smake 
på andre dråper!

Som kreativ og nytenkende 
gårdbruker, visste Bjørn selvsagt 
råd. Øl har han nå alltid likt godt, 

men ungdommens hjemmebrygging 
nådde aldri de store høyder. Det var mer 
kvantitet framfor kvalitet som gjaldt 
da. Nå var tiden inne til å ta ølbrygging 
på  alvor. Mikrobryggeriet på Mo Lakse-
gard så dagens lys - melkefatene skulle 
 jammen meg få smake på andre dråper!
 – Faktisk har det vært brygget øl 
her på gården fra gammelt av. Far har 
fortalt at han laget malt i bekken som 

renner gjennom bruket. Et sted på gården 
kalles for humlehaugen, og tyder på at 
det var en plass hvor humle ble dyrket, 
sann synligvis for flere gårder i området, 
 forteller han. 

Men før de nye dråpene kunne finne 
veien ned i gamle melkefat, måtte fatene 
bygges om. En kjent brygger i Odda gjorde 
dette. Han har også lært bort noe av 
ølbryggingens kunst til  Bjørn som synes 
det er fint å tenke på at noe av den gamle 
gårdsdriften er med inn i framtiden.

 Det brygges etter behov og gjeste-
aktivitet. Selve bryggingsdagen 
starter klokken seks om morgenen og 
 avsluttes ikke før sent på kveld. Cirka 
350 liter gyldent suldøl blir resultatet 
etter nærmere to måneders gjære- og 
 modningsprosess. Dette føres videre rett 
opp i barens tappekran hvor tørste øl-
hunder kan få lesket sine ganer. Mye kan 
gå galt underveis i prosessen, men med 
erfaring lærer man seg å unngå tabbene.
 – Det er mange faktorer som spiller 
inn for å få et godt resultat. Det  viktigste 

-Jeg merker at  
det blir mer  

interessant for 
gjestene å drikke 
ølet vi lager her 

når de får fortalt 
historien om det. 

Malten !nnes i "ere varanter alt etter hvordan den 

har blitt ehandlet. Her !nnes blant annet pilsner-

malt, sjokolademalt, karamellmalt og hvetemalt.

Med øl 
i tankene

T E K S T  &  F O T O  L I S E  B J E L L A N D
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er kanskje å prøve seg fram på smak 
og grad av sødme og bitterhet. Jeg har 
reist på flere studieturer i både Norge, 
 Nederland og Belgia og lært veldig mye 
nyttig der. I dag går det heldigvis sjelden 
helt galt.
 Bjørn ler og kommer plutselig på en 
episode for noen år tilbake. Ølet var blitt 
skjemt og måtte slås ut. En prosess som 
unektelig høres veldig enkel ut, men som 
for oss uinnvidde er alt annet enn det. 
Driver man ølbrygging på profesjonelt 
nivå, må man følge regelverket som 
sier at tømming av øl skal overvåkes av 
lovens lange arm. Skjemaer skal fylles ut, 
 signeres og stemples. 
 – Den gang dette skjedde hadde vi 
fått ny lensmann i Suldal. Jeg tror aldri 
han glemmer sitt første oppdrag her i 
bygda som var å se til at jeg faktisk helte 
ut det skjemte ølet.

Fire ingredienser er helt essensielle 
i ølbrygging. Godt vann, malt, humle og 
gjær. Malten blir vanligvis utvunnet av 
byggkorn, og varierer i smak alt etter 
hvordan kornene blir behandlet. Ved ulik 
grad av brenning, trer sødmen fram og 
gir et søtere og mørkere øl. Den kanskje 
aller viktigste ingrediensen er humle, 
som både gir bitterhet til ølet og virker 
konserverende. Det finnes utallige sorter 
humle, og dyrking av disse kan nesten 
sammenlignes med dyrking av vindruer. 
Jordsmonn og klima er avgjørende for 

kvaliteten. Ofte benyttes flere sorter 
humle i ett og samme brygg. 
 – Med tiden har jeg lyst til å prøve 
meg på humledyrking. Det må være veldig 
spennende. 

Som regel brygges det fire  
typer øl på Mo Laksegard, Glad Laks, 
mørkt Suldøl, juleøl, Eventyrøl og Indian 
Pale. En av aktivitetene verten naturlig 
nok tilbyr gjestene sine, er å bli med ned 
i det aller helligste, i kjelleren hvor de 
forhenværende melkefatene i dag står 
og sender liflige aromaer ut i rommet. 
Der innvies de i ølbryggingens kunst, og 
får smake og smatte på ulike sorter øl og 
malt. 
 – Jeg merker at det blir mer 
 interessant for gjestene å drikke ølet vi 
lager her når de får fortalt historien om 
det. I baren etterpå er det ølet vårt som 
blir bestilt. Det går lite av andre sorter. 

Ølet som produseres på gården blir ikke 
bare konsumert i flytende form. Like 
gjerne finner det veien ned i brøddeigen 
eller i en middagsrett. Blandingen av 
sødme og bitterhet gjør at det passer i 
mange typer matretter.
 – Selv foretrekker jeg også å drikke øl 
til maten, framfor vin. Det er  spennende 
å finne ut hva som passer sammen. Det 
blir som med vin, å tre!e den riktige 
 kombinasjonen løfter hele måltidet. 

– Eventyrølet 
viste seg å fungere 

fantastisk godt. 

KARL ERIK PALLESEN

  

Bjørn Moe får mange gode tilbakemeldinger på ølet han brygger, også fra kjennere i faget. 

FRI
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Som kreativ og nytenkende gårdbruker, 
visste Bjørn selvsagt råd. Øl har han nå 
alltid likt godt, men ungdommens hjem-
mebrygging nådde aldri de store høyder. 
Det var mer kvantitet framfor kvalitet 
som gjaldt da. Nå var tiden inne til å ta 
ølbrygging på alvor. Mikrobryggeriet på 
Mo Laksegard så dagens lys - melkefatene 
skulle jammen meg få smake på andre 
dråper!
 Som kreativ og nytenkende gård-

bruker, visste Bjørn selvsagt råd. Øl har 
han nå alltid likt godt, men ungdommens 
hjemmebrygging nådde aldri de store 
høyder. Det var mer kvantitet framfor 
kvalitet som gjaldt da. Nå var tiden inne 
til å ta ølbrygging på alvor. Mikrobryg-
geriet på Mo Laksegard så dagens lys - 
melkefatene skulle jammen meg få smake 
på andre dråper!
 Som kreativ og nytenkende gård-
bruker, visste Bjørn selvsagt råd. Øl har 

han nå alltid likt 
godt, men ungdom-

mens hjemmebrygging 
nåd- de aldri de store høyder. 
Det var mer kvantitet framfor kvalitet 
som gjaldt da. Nå var tiden inne til å ta 
ølbrygging på alvor. Mikrobryggeriet på 
Mo Laksegard så dagens lys - melkefatene 
skulle jammen meg få smake på andre 
dråper!

Gjennom mange hundre 
år har det vært valfartet til 
Røldal stavkirke og til kirkens 

legende krusifiks fra 1200-tallet. Denne 
 tradisjonen ble tatt opp igjen i 1998, og 
reisingen av senteret er et ledd i styrking-
en av denne vandringstradisjonen.
 Det ligger mange års arbeid bak 
prosjektet med et pilegrimssenter. Det 
første initiativet ble tatt av reiselivs-
laget i Røldal, og siden har arbeidet vært 
drevet frem i et samarbeid mellom kirke, 
reiseliv og museum. Odda kommune og 
 Hordaland fylkeskommune har gått inn 
med nødvendige ressurser til prosjekt-
arbeidet. 
 I invitasjonen som gikk ut til alle 
arkitektkontorer het det: ”Den bygningen 
som vert reist, skal samtala med eit av 
historia sine mest særprega kyrkjebygg. 

Slik vi tenkjer, må denne samtalen fanga 
opp fortida si lengt og von, samstundes 
som den viser forståing for notida sine 
spørsmål og behov.”  

I alt kom det inn 182 utkast. 
 – Ikke alle var like gode. Noen 
arkitekter hadde falt for fristelsen til 
å lage bygg som virket dominerende i 
forhold til selve stavkirken. Men  forslaget 
fra Lund + Slaatto var veldig ydmykt 
og forsiktig i forhold til kirken. Kirken 
skal være signalbygget, og vi vil ikke ha 
en konkurrent i pilegrimsbygget. Det 
er kompakt og godt laget, funksjonene 
ligger tett og det er gode muligheter 
for  flerbruk, uttalte juryens formann, 
tidligere biskop i Bjørgvin, Ole D. 
 Hagesæther da kåringen ble o!entlig-
gjort.

 – Vi har søkt en arkitektur som frem-
står lavmælt i sin karakter og relasjon til 
kirken, samtidig som bygget skiller seg 
fra det gamle ved et arkitektonisk uttrykk 
som hører til nåtiden. Vi har hatt fokus 
på å skape en størrelse som ikke virker 
fremmed i Røldal. Samtidig foretar bygget 
lokale tilpasninger og vender seg vekk 
fra campingplassen mot nord i en rygg 
som fokuserer opplevelsen mot kirken og 
landskapet. De ytre knekklinjene spiller 
opp mot stavkirkens konturer, mens det 
inntrukne fasadepartiet mot kirken gir 
bygget en nedtonet karakter når man 
 oppholder seg rundt kirken, sier arkitek-
tene bak bygget i Lund + Slaatto Arkitekter.  

Bygget skal koste 30 millioner. Håpet 
er å sette første spadetak i 2014 eller 2015. 

Lavmælt
pilegrims-
senter

 
 

I L L U S T R A S J O N E R  L U N D  +  S L A AT T O

– Vi har hatt fokus 
på å skape en størrelse 

som ikke virker 
fremmed i Røldal.

KOMMENTARER FRA 
TRE I RØLDAL 

NILS ÅGE 
SANDAL 

– Jeg likte veldig 

godt utkastet som ble 

presentert, minus taket. 

Det går ned i en liten spiss, noe som 

blir en samlingsplass for snø og som 

gjør at det fort kan bli lekkasjer. Ellers 

synes jeg bygget ser veldig !nt ut, 

selv om det bryter med byggeskikken 

i Røldal. Men jeg tror dette kan bli en 

liten magnet for Røldal, forhåpentlig vil 

det trekke turister. Det er jo så i tiden 

med pilegrimssvandringer. Jeg håper 

kaféen i bygget blir !n. Alt i alt er jeg 

veldig positiv til dette!

DAGNY  
ERDAL SEIM
– Jeg er veldig godt 

fornøyd med at det 

var forslagt fra Lund 

+ Slaatto som vant. På 

kvelden for selve kåringen ble det pre-

sentert sju forslag, og vi visste ikke da 

hvilket som hadde gått av med seieren. 

Det var den som vant jeg håpet på. 

Mange av de andre forslagene fram-

hevet seg selv i mye større grad. Jeg 

har inntrykk av at juryen har gjort et 

veldig grundig arbeid. Romløsningen 

virker å være kjempegod. Pilegrims-

senteret kommer til å bety mye for 

Røldal, jeg har veldig tro på det.

SVEIN INGE ESPEVIK
hytteeier i Røldal.

– Jeg synes det ser 

veldig spennende 

ut. Bra arkitektur . 

Jeg tror det kan stå 

godt til stavkirken og 

naturen rundt. Jeg er 

 sikker på at det vil være en svært posi-

tiv institusjon for bygda. I følge anslag 

jeg har hørt vil det føre til en stor vekst 

i turist strømmen til Røldal, kanskje 

spesielt i sommerhalvåret , og det må 

jo være topp.

FRI
Kilder: Hardanger Folkeblad, arkitektur.no
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Som kreativ og nytenkende gårdbruker, 
visste Bjørn selvsagt råd. Øl har han nå 
alltid likt godt, men ungdommens hjem-
mebrygging nådde aldri de store høyder. 
Det var mer kvantitet framfor kvalitet 
som gjaldt da. Nå var tiden inne til å ta 
ølbrygging på alvor. Mikrobryggeriet på 
Mo Laksegard så dagens lys - melkefatene 
skulle jammen meg få smake på andre 
dråper!
 Som kreativ og nytenkende gård-

bruker, visste Bjørn selvsagt råd. Øl har 
han nå alltid likt godt, men ungdommens 
hjemmebrygging nådde aldri de store 
høyder. Det var mer kvantitet framfor 
kvalitet som gjaldt da. Nå var tiden inne 
til å ta ølbrygging på alvor. Mikrobryg-
geriet på Mo Laksegard så dagens lys - 
melkefatene skulle jammen meg få smake 
på andre dråper!
 Som kreativ og nytenkende gård-
bruker, visste Bjørn selvsagt råd. Øl har 

han nå alltid likt godt, men ungdommens 
hjemmebrygging nådde aldri de store 
høyder. Det var mer kvantitet framfor 
kvalitet som gjaldt da. Nå var tiden inne 
til å ta ølbrygging på alvor. Mikrobryg-
geriet på Mo Laksegard så dagens lys - 
melkefatene skulle jammen meg få smake 
på andre dråper!

Snøen laver ned i Hamrabø, 
som den har gjort ofte denne 
vinteren. Grenden ligger hvit og 

stille, nesten som et gammeldags fotografi 
i sort/hvitt. Brungrå, værbitte bygninger 
passer perfekt inn i fotoet. En løe lyser 
i rødt lenger oppe i lia, mulig den er 
håndkolorert. Vi er på vei til Børkjenes 
gård, en av de eldste i Hamrabø, med hele 
16 hus tett i tett i tunet. Å svinge inn på 
gårdsplassen med bil kjennes nesten litt 

feil, det føles ikke som om et motordrevet 
kjøretøy hører hjemme i denne tids-
epoken. Men her lever Marit og Jarle 
Tveit så absolutt i nåtiden. De som ble 
rammet av tilfeldighetenes spill, eller 
kanskje snarere flaks, for snart ti år siden. 
 – Ja, vi var utrolig heldige den 
 gangen. Vi drev et regnskapskontor i 
Skjold, Marit og jeg, med flere filialer 
andre steder. Men ved siden av hadde jeg 
også oppdrag som takstmann og takserte 

landbrukseiendommer. Det var ved et 
sånt tilfelle at jeg kom over gården her.  
Jeg falt med en gang for det vel bevarte 
tunet, forteller Jarle.

Anledningen var at gården skulle 
 selges, noe den også ble kort tid etter. 
Men kjøperen fikk ikke konsesjon til å 
drive, og etter et år lå den derfor ute for 
salg på ny. Jarle, som nok hadde gått og 
dagdrømt om et gårdbrukerliv siden 

Tar vare
på tiden

T E K S T  &  F O T O  L I S E  B J E L L A N D

– Vi føler vi nærmest bor i 
et museum, og er ydmyke 

for det som er gjort her før 
vi kom.  

J A R L E  O G  M A R I T  T V E I T
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hva som kan gjøres. Jarle er overbevist 
om at den beste måten å verne et område, 
er å bruke det. På den måten drives det 
stadig vedlikeholds arbeid og gamle stier 
og ferdselsårer forsvinner ikke.  Samtidig 
blir det mer  modernisert, og dermed 
lettere tilgjengelig. At stiene bak gården 
skulle komme til å gro igjen er uansett 
lite sannsynlig. I det minste er det to 
 personer som gjør sitt til at de stadig blir 
tråkket opp. Marit og Jarle med sekk på 

ryggen er et hyppig syn. Oftest er de da 
på vei til en av de tre stølene sine, gode 
steder å dra til på overnattingsturer når 
"ellet lokker. 
 – Naturen her bugner sommer og 
høst. Vi fråtser i sopp og bær, fisker i 
"ellvann og går på jakt. De fine natur-
opp levelsene vi får her i heiområdene 
er  kanskje det aller viktigste for oss, sier 
Marit.
 Vil du ha fred og ro er Hamrabø 

 stedet. Marit ler og forteller at om 
vinteren ser de nesten ikke andre folk, 
noe som av og til kan kjennes en smule 
ensomt. Da er det godt at veien til Skjold 
ikke er så altfor lang.

Gården de eier er ganske så unik. Å 
ha 16 hus i tunet er ikke vanlig. Under-
tegnede skriver så bokstavene går i krøll 
mens Jarle ramser opp eldhus, kvern-
hus, tørkehus, smie, folgehus, sauehus, 

befaringen sist, var klar. Nå måtte Marit 
overbevises om det samme. Taktikken var 
enkel, men likevel godt uttenkt. Begge 
er glade i friluftsliv, og Jarle fikk låne en 
av stølene i heia som tilhørte gården. 
Etter en helg til "ells med overnatting på 
 Storemyr, var også kona frelst. 
 – Vi gikk tur fra Breiborg, via 
 Skaulen, til Maldal og stod til sist og så 
ned på den vakre Hamrabøheia med 
sine mange støler. En fantastisk tur i et 

 fantastisk naturområde. Det gjorde ut-
slaget, smiler bonden.

Høsten 2003 fikk de ny adresse i 
 Hamrabø, men beholdt likevel huset i 
Skjold. Med årene hadde sønnen Jone 
overtatt den daglige driften av Tveit 
Regnskap, men fremdeles er ekteparet 
ukentlig en dag eller to og tar sin tørn i 
bedriften som de gjennom mange år har 
bygget opp. Det er vanskelig å gi helt slipp 

på livsverket. Eller ett av livsverkene, må 
vi kanskje heller si. For gården i Hamrabø 
er helt tydelig et annet livsprosjekt.
 På Børkjenes blir jorden for-
paktet bort til naboen, mens Marit og 
Jarle forvalter skogen, husene og heia. 
 Til sammen nærmere ni tusen mål. Det 
kreves mye skoging for å holde veg-
etasjonen nede og for å gjøre det fram-
kommelig. Hamrabø ligger i et vernet 
vassdragsområde, med restriksjoner på 

– Naturen her bugner 
sommer og høst. Vi fråtser 
i sopp og bær, fisker i fjell-

vann og går på jakt. 



Fri | Nr. 1 | 2012 Fri | Nr. 1 | 201222 23

 vedhus, stabbur, kårhus, sag, taubane-
hus og silo. Da er ikke alle nevnt. Det 
 eldste bygget kan dateres helt tilbake fra 
1700-tallet og alle krever sitt av vedlike-
hold. Så langt har den nye gårdbrukeren 
skiftet tak på ikke mindre enn 22 hus, 
støler og utløer iberegnet. 
 – Gården var velholdt fram til starten 
på 1980-årene, men de påfølgende tjue 
årene var det ikke noe særlig til drift 
her, og mye hadde derfor forfalt innen vi 
 overtok. 
 Særlig i hovedhuset har de nye eierne 
gått grundig til verks i restaurerings-
arbeidet. Nytt kjøkken og bad er på 
plass, spesialtilpasset fra Trestubben. 
Gamle, skeive tregulv har kommet til 
heder og verdighet igjen, etter at tjukke 
lag med belegg ble "ernet. Løen er gjort 
om og innredet til et lokale det går an 
å ha arrangementer i. Til stor glede 
for alle ansatte i regnskapsbyrået som 
 annet hvert år samles på gården, til fest 
i lokalet og tur i heia. Utallige kleno-
dier og  antikviteter stod igjen i nesten 
alle bygg etter tidligere eiere, og blir nå 
skjønnsomt tatt vare på. Ingenting blir 
"ernet fra gården.
 – Vi føler vi nærmest bor i et 
 museum, og er ydmyke for det som er 
gjort her før vi kom. Flere gamle handle-
bøker fulgte med huset. De har gitt oss 
et godt innblikk i hvordan de levde her 
for flere hundre år siden. Der noterte de 

varene de kjøpte og betalte med varer 
fra naturen. De vitner om at folk til alle 
tider har levd godt på Børkjenes. Det har 
vært rik tilgang på sau, vilt, smør, fløte og 
bjørk. 75 øre for ei rype og 1 krone for ei 
orre var gjeldende pris i 1930.

Et slit må det daglige livet for 
noen generasjoner siden likevel ha vært. 
Hamrabø ligger 300 moh og var veiløs 
helt fram til 1979. Børkjenes gård var i 
ordinær drift fram til det. På de andre 
gårdene i Hamrabø ble det modernisert 
noe veldig da veien kom, men Børkjenes 
forble som den var, av ulike grunner.  
 – Før de forrige eierne, Anne og Erik 
Bjørkenes døde, hadde vi besøk av dem på 
gården. Da hadde de ikke vært her på tjue 
år. Jeg tror de ble beroliget da de skjønte 
at vi tok godt vare på stedet. Vi fikk med 
oss noen ekstra ting tilbake, ting som 
hadde hørt til her og som de ville skulle 
følge gården videre.

Om drømmen var å trappe ned og jobbe 
mindre etter mange år nedgravd i tall og 
driftsresultater, har nok ikke det slått helt 
til. Dagene er fortsatt lange, men kjennes 
i dag meningsfulle på en annen og god 
måte. 
 – Mange tror det er en ferieplass vi er 
på, men det er jammen alt annet enn det. 
Å bevare Børkjenes er mye arbeid,  
men det gir oss tifold igjen. FRI

– Å bevare Børkjenes 
er mye arbeid, men det 

gir oss tifold igjen.
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F O T O  L I S E  B J E L L A N D  O G  H Y D R O

Kong Vinter
Fjell - snø - endelause vidder…  
Det er god plass i Suldal!

!"
#"
$%&'
()*
%+
,-
.*
/0
,)
.'
)!
"#
"1
-"
%2%
3
('
45
6%
.*
578
-$%
9
")
5*
-:
",
5*
%;
("
.,
<#
7"
-5

www.suldal-turistkontor.no

Kraftlinjer
Ved store snømengder eller oppbygging av skavlar kan det oppstå område med låg 
avstand til kraftliner. Desse områda vil normalt vera tydeleg merka, men forholda 
kan endra seg raskt så vis stor merksemd ved opphald i nærleik av linjetraseer.

Regulerte vatn
På vatn i regulerte vassdrag vil det alltid vera ein viss fare for område med ope vatn 
og usikker is.  Spesielt gjeld dette ved inn- og utløpsos for tappetunnelar, krafts-
stasjonar, o.l. Varierande vannstand fører også til generelt svake partier  og store 
issprekker langs land. Sprekker og opne råk kan vera dekka av tynne islag og snø,  
så det må utøvast stor aktsemd ved ferdsel på isen.

 VIS RESPEKT FOR INNGJERDING OG SKILTING,  
 VÆR FORSIKTIG OG HA EIN FIN TUR!
 Meld frå om usikra forhold.

Kraftproduksjon Røldal-Suldal
Telefon 35093240

            www.hydro.com                                

Regulerings-
område 

Røldal-Suldal

!

VI VIL GJERNE VITE 
HVA DU SYNES OM

Bli med i vår leserundersøkelse 
ved å logge deg inn på 

www.getpolly.com/Response/762

Du kan bli den heldige vinneren av !otte premier.

Gavekort 
på 

kr. 500,- 
fra

Gavekort 
på 

kr. 200,- 
fra

Røldal

Røldal

Hudpleie 
verdt 

kr. 590,- 
fra

Boka
LAKSEN OG 

LÅGEN
fra

Suldal Vekst

gurimallaTingeling
hudpleie
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Geir Grung, arkitekt,  
(1926-1989) var sønn av den store 
funkisarkitekten Leif Grung i 

Bergen. Han flyttet tidlig fra Bergen og 
fikk base i Oslo etter ferdig utdanning 
på Statens håndverks- og kunstindus-
triskole. Han skulle bli mest kjent som 
 industriarkitekt. Og et av hans mest 
kjente oppdrag er Røldal-Suldal Kraft, 
tegnet  i samarbeid med Georg Greve.

Hydros kraftverk i Røldal-Suldal 
består av magasiner og sju kraftstasjoner 
som strekker seg langs Røldal og Suldal-
vassdraget og ned til Suldalsvatnet.
 Hydro kjøpte fallrettighetene i Røldal 
og Suldalvassdraget i 1950-årene, med 
sikte på å produsere kraft til et fram tidig 
aluminiumsverk. Hovedutbyggingen 
foregikk i perioden 1963 til 1968. Arkitekt 
Geir Grung og hans kontor spilte en 
omfattende rolle i den store utbyggingen 
av turbinhaller, lukehus, kontrollbygg, 
portalbygg, verksteder, messebygg og 
boligene i den unike “hagebyen” som  
 ligger på Nesflaten. Den tidligere messen 
er i dag blitt til Energihotellet.

Som krav hadde Hydro blant annet at 
"ellveggen skulle være synlig over  gulvet 
inne i alle kraftstasjonene. Dette var et 
pålegg Grung likte, han var opptatt av å 
høre på ingeniørene og at ting var prak-
tiske. Han uttalte en gang - «jeg lar bygg-
herren få sitt, og så tar jeg resten. Ofte blir 
det nok». Resultatet ble vakre kontraster 
mellom "ell og rene,  presise former i tre 
og betong, med tekniske  installasjoner 
uthevet med farger.  Visuelle nytelser 
langt inne i "ellet med andre ord.

Ute i friluft er det det også en streng 
estetikk, dominert av betong,  nærmest 
det man innenfor arkitekturen kaller 
brutalisme. Grungs “signatur” var å 
tydeliggjøre konstruksjoner – renskåret 
geometri. På Nesflaten er dette tydelig 
der de kvadratiske formene og sirkler 
er viktige aktører. Aller mest dominer-
ende er “ufoen” – kontrollrommet, som 
ser ut som den er tatt ut fra filmsettet 
til en  science fiction film. Kanskje 
denne  futurismen var et resultat av den 
 optimismen som preget 60-tallet.
 
Anlegget er like monumentalt 
 ovenfra som det er på bakkeplan. Bolig-
feltet danner et eget mønster. Her er 
det tre og siporex som er hovedbygge-
materialer. Store direktørboliger og 
 mindre “arbeiderboliger”. Men alle med 
store glassflater, horisontale linjer og 
flate tak. Rene vinkler og modernistiske 
vrier var uvante løsninger for datidens 
husmødre, og de var visstnok ikke ikke 
helt fornøyde i starten, det var for uprak-
tisk i deres øyne. 
 I dag er anlegget og boligfeltet 
opp daget av en ny generasjon. Unge 
 arkitekter og designinteresserte er op-
pglødd over modernismen til Grung, 
og selv om anlegget nok fremdeles kan 
betegnes som en godt bevart hemme-
lighet, er nyere omtaler i internasjon-
ale magasiner et tegn på at anlegget til 
Røldal Suldal kraft er en klassiker. Ikke 
minst har folk i Norge fått øynene opp 
for kvalitetene det representerer etter at 
Dagbladet i sin kåring av Norges viktigste 
o!entlige bygg, hadde anegget på sin liste.

– Idéen om å bevare gammel 
 arkitektur har satt seg som en 

 smitte. Den dreper kreativiteten,  
vi blir stive i hodet av det. 

A R K I T E K T  G E I R  G R U N G  I  #$%& . 
N Å  E R  H A N S  E G E T  A N L E G G 

F O R  R Ø L D A L  S U L D A L  K R A F T 
V E R N E V E R D I G .

FRIKilder: Dag og Tid, dagbladet.no, Hydro, 
“Geir Grung - arkitekten og hans verk” av Alf Bøe.
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Som kreativ og nytenkende gårdbruker, 
visste Bjørn selvsagt råd. Øl har han nå 
alltid likt godt, men ungdommens hjem-
mebrygging nådde aldri de store høyder. 
Det var mer kvantitet framfor kvalitet 
som gjaldt da. Nå var tiden inne til å ta 
ølbrygging på alvor. Mikrobryggeriet på 
Mo Laksegard så dagens lys - melkefatene 
skulle jammen meg få smake på andre 
dråper!
 Som kreativ og nytenkende gård-

bruker, visste Bjørn selvsagt råd. Øl har 
han nå alltid likt godt, men ungdommens 
hjemmebrygging nådde aldri de store 
høyder. Det var mer kvantitet framfor 
kvalitet som gjaldt da. Nå var tiden inne 
til å ta ølbrygging på alvor. Mikrobryg-
geriet på Mo Laksegard så dagens lys - 
melkefatene skulle jammen meg få smake 
på andre dråper!
 Som kreativ og nytenkende gård-
bruker, visste Bjørn selvsagt råd. Øl har 

han nå alltid likt godt, men ungdommens 
hjemmebrygging nådde aldri de store 
høyder. Det var mer kvantitet framfor 
kvalitet som gjaldt da. Nå var tiden inne 
til å ta ølbrygging på alvor. Mikrobryg-
geriet på Mo Laksegard så dagens lys - 
melkefatene skulle jammen meg få smake 
på andre dråper!

29Fri | Nr. 1 | 2012

Det måtte til noen runder 
med gode overtalesesevner 
overfor Norsk Hydro, som var 

eier av huset. I utgangspunktet var det to 
andre av Grungs særegne boliger som var 
til salgs, men Asbjørn visste at det grønne 
huset som ligger først i rekken hadde 
stått tomt lenge. Det var dette han hadde 
sett seg ut og som var minst endret og 
 modernisert gjennom årene.
 – Huset var nesten intakt sånn som 

Grung tegnet dem en gang på 60-tallet, 
og vi hadde gått og siklet på det i to år, 
ler  Asbjørn. Jeg tror nok Norsk Hydro 
 opplevde oss som ganske masete.
 Må dere plent ha nr 10, lurte energi-
verket på. 
 Det måtte de. Og sånn ble det.

Det var en venn av Asbjørn, som 
tidligere hadde jobbet med kultur-
minnevern i fylkeskommunen, som 

mente den arkitekturinteresserte 
kompisen burde ta en kikk på husene og 
som fikk ham til å kjøre innom en gang 
han var på vei til Røldal for å stå på ski. 
På den tiden var det få som brydde seg 
om de tomme husene, boligområdet ble 
på folkemunne kalt for både brakkeby 
og hydro kibbutz. De ble sett på som 
 upraktiske og for spesielle. Men en gang 
i året vandret  entusiastiske studenter 
fra Arkitekthøyskolen rundt i gatene 

60-TALLS HYTTA

T E K S T  &  F O T O  L I S E  B J E L L A N D
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på  Nesflaten, på studiereise for å lære 
mer om en av Norges mest anerkjente 
arkitekter. Det finnes fire ulike modeller 
av husene, direktørboligene var selvsagt 
størst. Kari og Asbjørns hytte er  modellen 
«bustad for maskinister» og er av den 
minste typen.
 – Det var en wow-opplevelse å se 
disse husene, husker jeg. Litt som en 
følelse av å ha kommet hjem. Barndoms-
hjemmet mitt i Arendal var nesten helt 
identisk.

Asbjørns interesse for denne typen 
arkitektur bunner altså i at han har vokst 
opp i et hus med samme stil og med en 
far som var svært interessert i møbel-
design. Han har derfor egentlig aldri sett 
på arkitekturen og interiøret som tilhører 
stilen som hverken eksotisk eller sær på 
noen måte. Tvert i mot, Asbjørn føler seg 
hjemme i slike hus. 
 – Denne stilen signaliserer nok ikke 

først og fremst kos og hygge for de fleste, 
har jeg skjønt. Men selv synes jeg at de 
lyse rommene med gjennomstrømming 
av naturlig lys gjennom store vindusflater 
knytter inne/uterommet sammen vel så 
e!ektivt som tømmervegger, smårutede 
vinduer og gras på taket. 
 – Samtidig er denne arkitekturen et 
vitnesbyrd over en tid med en kanskje litt 
naiv tro på framtiden og “det moderne”, 
fortsetter han. 
 – Det liker jeg. Tanken om at Hydro-
toppene trodde kantede funksjonalistiske 
“bomaskiner” var midt i blinken for 
Suldølene, synes jeg egentlig er ganske 
morsom. 

Kari og Asbjørn, til daglig bosatt i 
 Stavanger, fikk kjøpe huset i 2006. Da 
gjaldt fremdeles bopliktloven i Suldal, 
og Asbjørn flyttet mer eller mindre 
 kontoret sitt inn på Nes de to første 
årene.  Jobben som grafisk designer og 

– Det var en wow-opplevelse 
å se disse husene.
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fotograf er  heldigvis fleksibel, og med god 
nettilgang er det uproblematisk å jobbe 
fra  Nesflaten. Faktisk er det ganske så 
 inspirerende. Få kontorer kan matche 
utsikten fra  kontorvinduet der, med steile 
"ellsider som daglig skifter uttrykk etter 
vær og lysforhold. Familien på fire er 
 flittige brukere av skianlegget i Røldal. Og 
om sommeren er det enkelt å bare labbe 
rett ut av stuedøren og opp i  "ellet. 
 Kari har røtter fra Suldal og de har 
dermed også tilgang til hennes familie-
hytte på  Krukeneset ved Mosvatnet. Den 
blir nesten som en «hytte til hytta», og 
 innimellom tar de gjerne noen over-
nattinger der også. 
 – Vi merker at selv ungene har blitt 
bevisst på arkitektur ved å bo her. Da 
datteren vår Anna skulle få seg kaniner, 
måtte selvfølgelig kaninburet bygges  
i samme stil. Og her en dag kom hun  
hjem med et avisstativ som passer helt 
inn i stilen, forteller Kari.

Om sommeren blir både felles 
 svømmebasseng og tennisbane  flittig 
 benyttet. Grung-boligene har egen 
 velforening med ansvar for alle felles 
anlegg. Hytte-eierne setter stor pris på 
Nesflaten og miljøet der. Energihotellet 
har ført til en revitalisering av grenda, 
og bidratt til at mange har endret syn 
på Grung-byggene. Trivselsfaktoren er 
skyhøy. Så ofte som mulig vender de byen 
ryggen for kortere og lengre opphold. 
Både Kari og Asbjørn har muligheter for  
å jobbe fra hytta. 
 – Huset vårt i Stavanger er et  
førti tallshus tegnet av Ludvig Imsland.  
Vi prøver å innrede det også på en måte 
som kler huset, men det er nok et større 
stil-virvar og møbelkaos der. Det er vel 
med oss som med nyfrelste hyttefolk  
flest. Huset hjemme står og blør, mens 
hytta får all omsorg.

FRI

– Huset hjemme står og blør, 
mens hytta får all omsorg.

Kontor med utsikt. Her er mange bokomslag blitt til.
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Det måkes og måkes for å holde 
snøen unna, men den legger seg 
nesten fortere enn armene klarer 

å svinge snøsku!a. At Røldal topper 
snøstatistikken i landet denne vinteren 
er ikke vanskelig å tro på. Trolig lakker og 
lir det til langt utpå vårparten før vogna 
på ny er flyttbar. Men det er helt greit. 
Den er tross alt plassert i vintersportens 
mekka for at familien skal kunne bedrive 
vinteraktiviteter.

Campingliv
T E K S T  &  F O T O  L I S E  B J E L L A N D

 

 

FÅ TILSENDT ET
TILPASSET FORSLAG
H E D D A S  B Y G G E S Y S T E M SKREDDERSYR DINE ØNSKER.  
MED OVER 30 ÅRS ERFARING HAR VI ALDRI BYGGET TO LIKE HYTTER.
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Til vanlig står campingvogna park-
ert i Vikedal. Der er de hele sommeren og 
nyter campinglivets gleder. I Vikedal har 
de også en terrasse på hele 90 kvm å bol-
tre seg på. Med sengeplass til åtte, toalett, 
dusj og vask er det absolutt ingenting 
som mangler. Nå på vinterstid sørger en 
gassovn for å holde varmen.
 – Dette er et billig alternativ til hytte. 
Vi har to hus å holde vedlike i tillegg, da 
trenger vi ikke ska!e oss mer arbeid.

Familien er enig om at man bør være 
sosialt anlagt for å trives med campingliv. 
Du blir kjent med naboene enten du vil 

eller ei, og det passer kanskje ikke for alle.
 – Men for oss er det midt i blinken. I 
går kveld satt vi ute til langt på natt sam-
men med andre folk her på campingen. Vi 
brant bål, grillet, og koste oss. Det er en 
del kjekke sosiale sammenkomster som 
oppstår på et slikt sted som dette, noe 
man kanskje ikke opplever i så stor grad i 
et tradisjonelt hyttefelt.

– Vi liker begge deler, både å renne 
slalåm og gå på langrenn. Den eldste 
sønnen vår jobber i Nordsjøen og har 
dermed lange friperioder. Han har kjøpt 
seg sesongkort og har vært her veldig mye 
i vinter for å stå på ski, både i – og ikke 
minst utenfor – løypene i Håra. Nå er det 
bare minstemann som er med oss, og vi 
koser oss i bakken. Vi mistenker forresten 
også han å bedrive freeridekjøring når vi 
snur ryggen til, smiler mor Wenche.

Denne dagen holder de seg ved vognen. 
Ute har det snødd kontinuerlig siden 
kvelden før, det frister ikke særlig mye 

å sette utfor i dårlig sikt. Istedet går det 
i yatzy og strikking. På komfyren står 
en gryte og varsler om at en god middag 
snart er på gang. Det er uansett godt å 
være på tur, samme hvordan været er ute.
 – Det er kjekt å være sammen som 
en familie, få prate uten forstyrrelser av 
TV eller dataspill. Snorre på 14 år synes 
nok det er litt kjedelig når været er som 
det er i dag og vi ikke kan være ute, men 
foreløpig holder han humøret. 

 

 

– Det er kjekt å være 
sammen uten 

forstyrrelser av TV 
eller dataspill. 

– I går kveld satt 
vi ute til langt 

på natt. 
FRI

 

Hunden Harley lurer på om ikke snøen 

smelter snart. Det er ikke lett med 

korte bein i Røldals snømengder.



Blomster as
52 79 06 50

Inngang 1

Suldal Vekst AS
Treng du rettleiing ved nyetablering eller 
vidareutvikling av eiga bedrift? Eller har du 
rett og slett ein god ide? Bruk oss!
Suldal Vekst AS, Sandsv. 134, 4230 Sand. 
Tel. 52 79 06 00, post@suldalvekst.no

Krambua 

«snopebutikken på Sand» 

 blomster voksduk dørmatter lys lamper puter skilter kaffe te 

Vi fører: TineKhome, LAMA, Miljøgården, Crema, Herregård, Ic Lauvring, 

 Optimist of norway, Lea, Au Maison, Black Design, Krifon m.fl  

 
Følg oss du også: 
facebook.com/krambuablomster 
Tlf: 52790650 
www.krambuasand.no 

!""!##!$%!$%
!&'(!)!*'+,!-.!/0')1-2(03(0405(03

Tel. 414 66 131

www.blockberge.no

www.underbakke.as

Montér Suldal 
Sandsvegen 134 Næringsparken, 4230 Sand. Tlf. 47 65 52 00. Åpningstid 7-16 (18) 9-14 monter.no

KONKURRANSE

VINN GAVEKORT 

OG FINE  PREMIAR. 

Kor er bildet frå?

Svaret leveres i butikken innan 15. mai.

Svar og vinnarar vert annonsert i neste FRI.

Velkommen til Ryfylkes største byggevarehus,
me har alt til hytter og hus! Me har eigen lastebil, 

du ringer, me bringer!HJEMKJØRING

Velkommen til den 21ste Røldalsmarknaden 
Hold av dagane helga den 2224 Juni.  Det blir 

ca 80 utstillarar. Her kan du handla alt frå:  
heimelaga honning, atv, spekemat, håndarbeid,  

tradisjonsbakst, antikvitetar  m.m 

Opplev også !"#$%&'(%)(%!fra Vinskvetten på 
fredagen.  På laurdagen er det ekte bygdadans  med 

 

www.roldalsmarknaden.no 

Åpningstider:  
Fredag.1619, laurdag. 1017, søndag. 1117 

Røldal er framleis eit knutepunkt 
mellom aust og vest, og dermed 
ein naturleg møteplass for folk og 
varer, og for kultur og tradisjonar.  

Velkommen til den 21ste Røldalsmarknaden 
Hold av dagane helga den 2224 Juni.  Det blir 

ca 80 utstillarar. Her kan du handla alt frå:  
heimelaga honning, atv, spekemat, håndarbeid,  

tradisjonsbakst, antikvitetar  m.m 

Opplev også !"#$%&'(%)(%!fra Vinskvetten på 
fredagen.  På laurdagen er det ekte bygdadans  med 

 

www.roldalsmarknaden.no 

Åpningstider:  
Fredag.1619, laurdag. 1017, søndag. 1117 

Røldal er framleis eit knutepunkt 
mellom aust og vest, og dermed 
ein naturleg møteplass for folk og 
varer, og for kultur og tradisjonar.  

22., 23. og 24. juni 2012
Velkommen til den 21ste Røldalsmarknaden.

Hold av dagane helga den 22.-24. juni.
Det blir ca 80 utstillerar. Her kan du handla alt frå:
Heimelaga honning, ATV, spekemat, håndarbeid,

tradisjonsbakst, antikvitetar m.m. 

Opplev også Bjørn Jensen fra Vinskvetten på
fredagen. På laurdagen er det ekte bygdadans med

Åpningstider:
Fredag 16-19, laurdag 10-17, søndag 11-17

www.roldalsmarknaden.no

Røldal er framleis eit knutepunkt
mellom aust og vest, og dermed
ein naturleg møteplass for folk og
varer, og for kultur og tradisjonar.

Kun 2 igjen
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MIN TUR
SULDAL

Min tur starter i 
Kjetilstadlia. Me følger 
den nyare turistløypa opp 

 Holmalia. Akkurat denne fine februar-
dagen følger me ein skogsvei den første 
delen av lia. Det går ganske bratt oppover 
og det blir kvar gong ein diskusjon: feller 
eller armtrening? Ettersom åra har gått 
har fellene oftere gått av med seieren. 
Litt svett på ryggen etter lia tar vi av 
fellene. Fram med skismurning, litt for 
væskebalansen, og så er me under kraft-
linjene. Desse er jo ein del av vår historie 

og minner oss på at litt har vi betalt for 
 velstanden i kommunen. Her i Suldal le-
ver me med dei og av dei. Kanskje nokon 
syns dei til og med er vakre? 

Låg februarsol lager fine skygger 
blant båreskjelta og juklaskare (nylærde 
uttrykk) ispedd litt nysnø. Vi følger 
kraftlinja ca 30 min og i Aslakstadju tar 
vi østover mot Vetingheia. Herifra får 
vi fine renne ned mot Veting. På denne 
tida  opplever vi rett som det er at når vi 
nærmer oss hytta, letter det ryper fra 

hyttetaket.Det gjorde det på denne turen 
også fordi snøen ofte fyker av lyngtaket 
der dei finn beite.

Det å komme til den flotte hytta er 
alltid en god opplevelse. Tida har stått 
stille ute og inne. Lukta er den samme 
i hytta og det gir oss en følelse av ro og 
velvære. Denne dagen kan me ta ut dei 
gamle pinnestolane med skinnfeller og 
ulltepper. Det er nå tidlig februar og det 
gir ein god lyd å høyra at det dryp litt i 
fra taket i sola. Vi kan kjenne varmen fra 

ho der me kviler oss litt i solveggen med 
nista og varm drikka.

Nå går turen videre oppover mot den 
gamle stølsvegen til Svinstøl. Me tar av 
ved Tvitjødnane og går opp mot Fagra-
vatnet. Nå er vi på høg"ellet. Ingen trær. 
Mange store skavler med skare og is gjør 
at stålkantene kommer til nytte. På høg-
ste Sletta"ellet er me godt over 900 meter 
og nå starter utforkjøringane.

Det er alltid spenning rundt føre-

forhold. Er det jordmørkt, skavler og 
kanskje båreskjelta? Joda. Alt dette var 
på plass denne turen ned mot Bukvelven. 
Me har løypt her før, så me held bra fart. 
Snart er me nede under linjene igjen 
og nå står bare den fine nedfarten ned 
Holmalia igjen. Det er bra føre ned lia og 
nok en gang skal undertegnede utfordre 
den nederste skarpe svingen i stor 
fart. Tyngdekrafta og andre krefter tar 
 kommandoen, og den vanlige tryninga  
er på ny et faktum. 
Men neste gang ... FRI

T E K S T  &  F O T O 
G E I R  S K J E F S TA D

Kjetilstad - Veting

– ... så er me under  
kraftlinjene. 

Desse er jo ein del av 
vår historie.
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Glem pølsene 
hjemme!

TURMAT

T E K S T  &  F O T O  L I S E  B J E L L A N D

ME KAN BYGGJA!ME KAN BYGGJA! !atur"
#$ og inne"

%k$ vare varer lengst. "

!"#"$%&'()*+$

post@klungtveit.com

Me hjelper deg med

Oppnå lågare straumkostnad og betre 
komfort og unngå frosne røyr ved å 
installera varmepumpe på hytta!
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Hvor ofte er det ikke at vi 
fyller en sekk med grillpølser, 
lomper og ketchup når vi skal 

ut på tur med barna? Men har du litt tid i 
forkant, er det fort gjort å forberede enkel 
mat som kan medbringes og stekes på bål. 
Solfrid Moen er kjent for mange turgåere 
fra Strandalshytta. Med erfaring fra et 
langt heialiv vet hun hva som kan fungere 
som god «lokkemat» for å få småfolk og 
unge med på tur. Hele sommersesongen 
tilbringer Solfrid på Strandalshytta med 
det daglige ansvar for driften der. Hun er 
ansatt i Stavanger Turistforening og er 
resten av året i perioder ved Preikestolen 
"ellstue. Hun ser at de fleste er flinke til 
å ta med seg skikkelig niste når de skal ut 
på tur.
 – Men jeg merker jo en forskjell på 

de to stedene. På Preikestolen "ellstue er 
mange utenlandske turister innom, og det 
kan være litt ymse mat de tar med seg på 
turen. Hvis de i det hele tatt tar med seg 
noe. På Strandalshytta er det stort sett 
norske turgåere som er vant med "elliv. 

Stort sett er det den trauste, 
norske nistepakken det går i da. Men 
ikke et vondt ord om brødskiva, for ute 
på tur smaker all mat himmelsk. Solfrid 
og  mannen Harald Moen er så ofte som 
mulig i "ellet. Enten ligger de i telt ved 
Blåsjø eller de koser seg på hytta ved 
Sandsa vatnet. På telttur er selvfisket 
 ørret, stekt på helle en gjenganger. Når de 
er på hytta er bålpannen god å ha, mange 
gode måltider blir tilberedt på den.

Her er noen supre mattips fra 
 Solfrid. Forbered så mye som mulig 
hjemme, så slipper du å dra med deg for 
mye i sekken. Maten gikk ned på høykant 
da barnebarna Hanne (6,5 år), Vebjørn  
(5 år) og Jon (3 år) ble servert.

 

 

 

 

FRI
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Jeg og samboeren min  hadde 
begynt å interessere oss for gamle 
ting, og var på vei hjem fra Sverige 

høsten 2010 da vi tilfeldigvis stakk 
innom ei dame på Haukeli som selger 
antikviteter fra et flott eldhus der. Stedet 
var så gjennomført og hun hadde utrolig 
mange fine ting! Jeg ble kjempeinspir-
ert, og begynte umiddelbart å sjekke 
 muligheter. Allerede på vei  nedover 
Bratlandsdalen hadde jeg fått meg 
 butikklokale, ler innehaveren.

Med lokalitetene i boks, var 
neste skritt å se seg om etter ting å fylle 
 butikken med. Også der gikk det fort i 
svingene. Tilfeldighetene ville at hun kom 
i kontakt med en eldre mann på Karmøy 
som drev i samme bransje, men som var 
i ferd med å avvikle. Dermed stod hun 
plutselig med fullt varelager og kunne 
åpne dørene fortere enn hun noen gang 
hadde drømt om. Elisabeth presiserer at 
butikken er drevet på hobbybasis og kun 
åpen to dager i uka, i ferietid noe oftere. 
Ellers jobber hun som vernepleier ved 

Sand skole. Som medhjelper og avlaster i 
butikken er svigerinne Marit Iversflaten 
hanket inn. Hun er god å ty til når hver-
dagskabalen ikke går opp.  
 – Vi synes selv vi har fått til en fin 
butikk, og legger vekt på at det skal se 
skikkelig ut her. Vi vasker, rydder og 
tørker støv kontinuerlig. En kunde 
 kommenterte en gang at det var første 
gang hun var i en bruktbutikk uten å føle 
trang til å vaske hendene i etterkant. Det 
tar vi som et godt tegn, smiler Elisabeth.

Du skal lete godt om du finner ledig 
plass i hyllene. Det bugner av glass, 
service, tekstiler og også enkelte møbler. 
Mest populært er stengods fra Inger 
 Waage, som selv hadde røtter fra Suldal og 
som i mange år arbeidet ved Stavanger-
flint. Turid Gramstad Oliver er en annen 
populær keramiker, kjent for sin formgiv-
ing fra tiden ved Figgjo Fajanse. I det hele 
tatt er interessen for stengods med kjente 
motiv fra 50-60-70 årene stor for tiden. 
Mange samlere stikker jevnlig hodet inn 
og spør etter nytt. 

 – En gang var det en kunde innom. 
Hun hadde i flere år kikket over alt etter 
et fat som var knust og som hun hadde 
vært så glad i. Plutselig hørte jeg et hyl. 
Først trodde jeg hun hadde skadet seg, 
men så var det bare et utbrudd i pur glede 
over at hun fant det samme fatet her hos 
oss. Sånne opplevelser er kjekke, forteller 
Marit.
 De to svigerinnene sier de lærer noe 
nesten hver gang de er på jobb i butik-
ken, for kundene er kunnskapsrike og har 
ofte mye å fortelle om tingene de selger. 

Varene er for en stor del kjøpt fra større 
markeder på østlandet og i Sverige. Det 
beste er å kunne handle stort når var-
elageret skal suppleres.
 – Ikke sjelden kommer det folk  
innom og ser noe her som de kommer 
på at de har liggende i sku!en hjemme. 
Neste gang forteller de gjerne at de har 
tatt gjenstanden i bruk igjen. Ingenting 
gleder meg mer enn at gamle ting med  
en historie er til bruk og nytte den dag  
i dag.

God, 
gammel
aargang

T E K S T  &  F O T O  L I S E  B J E L L A N D

FRI

– Det var et utbrudd i 
pur glede over at hun 
fant det samme fatet 

her hos oss



Velkommen til eit 
fredeleg og framifrå 

vakkert friluftsområde, 
rikt på natur og kultur.

Gullingen Utviklingsselskap AS er stifta og eigd av grunneigarar  
i Gullingenområdet. Selskapet sitt føremål er ei langsiktig og planmesssig 
forvaltning av utmarka i dette unike utfartsområdet. Utbygging skal skje 
med basis i området sin eigenart og på naturen sin premisser til beste for 

grunneigarane, for hytteeigarane og for samfunnet omkring.

Me har nå for salg 
sjølveigande natur-
tomter i ei lun, sydvent 
og frittliggjande kvelving 
mellom Mosvatnet og 
Stavastølen.

Tlf. 907 21 963     www.gullingen.com
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Suldal Installasjon A/S

Din lokale 
elektrikar i Suldal

Butikk med 
godt utval!

Kvite- og brunevarer, 
samt salg og 

service av 
varmepumper.

Årsvollveien 213, 4312 Sandnes
Tlf: 51 62 75 48     www.grasrota.net

Legg torvtak 
på 1-2-3

Så enkelt at du kan gjøre det selv!
Torvklossen™ er små nettingsekker fylt med torvjord og gressfrø. 
Sekkene legges 4 stk pr m2. Torvklossene er kompakte og 
isolerer derfor veldig bra. De ligger stødig på taket og vil ikke 
blåse av. Torvklossene kan trygt lagres ute før man bruker dem, 
de er også enkle å frakte. Kan også fås i store sekker.

Kommer 
snart for 

salg!
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Sandsbrauta 1, 4230 Sand
gavebua@yahoo.no
Tel. 52 79 93 33
Me er på facebook!

Om du har  
lyst å snopa  
litt til heim  
eller hytte...
 

Opningstid:
Mandag-fredag  9-16!
Torsdag!!!!!!!!!!!! 9-18
Laurdag!!!!!!!!!!!! 10-14
!!
Du "nn!denne koselige 
butikken!i hjartet av  
Sand sentrum!
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PÅ GARANESET PÅ SAND !". APRIL  

FRÅ KL. #$.$$. TIL #%.$$.

 
I SULDAL $#. TIL $&. JUNI

 

PÅ RYFYLKEMUSEET

Det gode liv

Kvitebjørnen

 

PÅ GULLINGEN

 

”Fred og forsoning”.  

VERDT Å VITE
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 ”Religioner for Fred”

 

 

CHALLENGE #' - !!. APRIL

!! - !(. JUNI

www.ranahytta.no  75 12 88 44
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  ..finn din
hyttetomt
hos oss!

Bestill katalog med SMS
Send kode RANAHYTTA til  
26112 med navn og adresse
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* Finner du 

drømmehytta 
på våre nettsider 

gir vi deg 25.000,- 
i prisavslag. 

Fullstendig tilbud 
finner du på 

www.ranahytta.no

www.sandangervaagen.no

www.mosvatnethyttegrend.no

ENKEL BYGG OG BUTIKK AS
4130 Hjelmeland -www.enkel.no- 98 28 30 03

      * Vi gir deg25.000,- i avslag på      nye hytter

 

Isen kan vera utrygg på vatn som er regulert av Statkraft Energi AS, 
Ulla Førre. Spesielt gjeld dette rundt inntak, i kanalar og ved inn- og 
utløp av overføringstunellar. Varierande vasstand fører generelt til 
svak is langs land. Ved låg magasinfylling og ved nedtapping av 
magasin, kan det vera fare for ras av isblokker, og at isen langs land  
vil sprekka. Desse sprekkene er ofte gøymde av eit snølag, og det må 
difor utøvast stor aktsemd ved passering inn og ut på isen.

Ønskjer du ytterlegare informasjon, kan du ta kontakt med Statkraft 
Ulla Førre v/ Kjell Ove Nærheim, tlf. 952 34 351.

Viser til NVE sine iskart www.nve.no/svekketis

I år med mykje snø kan det vera låg avstand til kraftliner. Linene er 
spenningsførande, og stader med låg avstand vil normalt vera tydeleg 
merka. Forholda kan endra seg raskt, så vis stor merksemd ved 
opphald i nærleik av kraftliner. Me oppmodar om respekt for 
inngjerding og skilting.

God tur!
Statkraft Energi AS, Ulla Førre, 4240 Suldalsosen  –  Tlf. 52 79 32 20

Åtvaring

VELKOMMEN TIL 
friluftsbutikken 

i Suldal

Butikken ligg på Mo 
- 150 m frå vegen til Gullingen.

Jone Moe, tlf. 52 79 98 50
e-post: post@opplevsuldal.no
www.opplevsuldal.no

Klättermusen Brede
- det beste av det beste

6001,-
Spot GPS messenger
    
    Satelitt-basert 
    meldingssendar 2200,-

Kjøkken frå Suldal

Stranddalen Turisthytte
i Ryfylkeheiane tilbyr overnatting og heimelaga mat
Betjent fra 29.juni-23.september
2-3 timars fottur frå Øvre Moen eller Saurdal.
Flott høgfjellsterreng 1000 moh. 
Komle kvar tysdag, torsdag og sundag

Tlf 0087 0764 660130 (19/6-23/9)
Tlf 48154946 (før 18/6)

www.stavanger-turistforening.no

Perlen i Ryfylkeheiene
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Den 7. februar 2010 talde eg 
2754 ærfuglar i ein gigantisk 
flokk mellom Eide og Ropeid. Eg 

hadde rø!t anslått den til å vera på om lag 
1500 individ, men nøyaktig oppteljing frå 
fotografi viste eit langt høgare tal. Dette 
skuldast kanskje at det er dei kvite han-
nane som syner best att, medan dei mørke 
hoene går meir i eitt med sjøen. Men 
på den stille "orden låg tilhøva godt til 
rette for fotografering frå eit passe høgt 
utgangspunkt på Eide. Det er den største 
flokken som nokon gong er registrert i 
Suldal, eller heile Ryfylke for den del.

For nokre år sidan var det uvanleg 
å sjå så mykje ærfugl inne ved Sand, 
dei store flokkane låg helst ute ved 
 Skorpeøyane eller ”svingane” der "orden 
er på det smalaste. Mange fekk seg eit 
flott syn frå glaset på westamaranen når 
båten nærast pløygde seg gjennom dei 
lettande flokkane. Det er ikkje usann-
synleg at slike store ærfuglflokkar gjer 
så store innhogg i byttedyrbestanden at 
dei flyttar etterkvart som matfatet blir 
nedbeita. Blåskjellet treng lang tid på å 
restituera seg etter eit hardt beitetrykk.

Og matfatet i Sandsfjorden må 
ein rekna med for det meste er blåskjell, 
supplert med sjøstjerner der dei finst. 
Ærfuglane føretrekker relativt små 
blåskjell. Dei et skjella heile, og det er då 
ein føremon at det er mykje mat i høve 
til mengda av ufordøyeleg skal. I den 
djupe "orden er det mest berre langs 
land  flokkane kan finna mat. Der står 

blåskjella i eit avgrensa belte, definert av 
tidevassvingingane. For nokre år sidan 
prøvde ein å etablera oppdrett av blåskjell 
ute ved Hebnes. Det gjekk ikkje lenge før 
ærfuglane oppdaga dette gratis matfatet, 
og ein måtte til med undervasshøgtalarar 
for å skremma fuglane vekk. 

Når tusenvis av ærfuglar ligg i 
flomålet og leitar seg mat, er det andre 
som vil dra nytte av det. Det er dei store 
gråmåkene, som på tjuvaktig vis legg seg 
til midt i ærfuglflokken. Når endene kjem 

opp med skjell eller sjøstjerne i nebbet, 
er måka på pletten og prøver å grabba 
til seg matbiten. Ofte lukkast det, så då 
er det berre for anda å prøva på nytt. 
Gråmåkene sin atferd vert kalla klep-
toparasitisme på fagspråket.

Med unnatak av kysten av Sørlandet 
og Oslo"orden, er ærfuglen totalfreda og 
har vore det i lange tider. Frå tid til annan 
kjem det ønske frå jegarhald om å opna 
for jakt. Det er ingen tvil om at bestanden 
er stor nok til å tåla eit jakttrykk, men 
særleg i Nord-Norge er ærfuglen ein så 
viktig del av kystkulturen at det har vore 
uaktuelt. Fuglen vert derimot nytta til 

både dunsanking og eggfangst. Før var det 
vanleg å bygga hus for han der han kunne 
ruga i fred og der det var lett å sanka dun. 
I Rogaland har ikkje dette vore tradisjon. 
På Jæren bygde ein derimot tidlegare 
hus for gravanda, også kalla fagergås eller 
ringgås. Gravanda finst ikkje i Suldal.

Andre andeartar er også vanlege 
i Sands"orden om vinteren. Det gjeld 
særleg kvinand, som også opptrer i 
store kvite flokkar, helst nær land. Ved 
utløpet av Suldalslågen ligg oftast ein 
del kvin and. Dessutan finn me ein del 
toppand, sjøorre og nokre svartender. 
Alle desse artane høyrer til dukkendene, 
som kan dukka langt under vassflata for å 
finna mat, ærfuglen er målt til 42 meter. 
 Grasendene, der stokkanda er vanlegast, 
må finna mat i overflata eller på grunne 
område. Fiskendene, som siland og 
 laksand, kan også dukka, dei lever av fisk 
som den fangar med det lange, takka, 
nebbet.

Medan ærfuglane også hekkar i 
Suldal, om enn i mykje mindre tal enn 
dei som overvintrar, er kvinanda ein rein 
vintergjest. Ho hekkar i gamle hakke-
spetthol eller i fuglekassar, og reir er 
berre funne nokre få gonger i Rogaland. 
Namnet skjønar me når flokken lettar, 
då kjem det kvinande lydar frå vengene. 
Elles er det artig å observera kurtisen 
til kvinanda utpå ettervinteren, der 
 hannen kastar hodet bakover i kåte kast. 
Også ærfuglflokkane gjer meir av seg når 
 kurtisen tek til.

Vinterendene  
i Sands"orden

Kvinand"okk ved Eide. Hann og ho er heilt 

ulike i fjørdrakta, hannen er lett kjenneleg 

på den kvite "ekken foran auga.

T E K S T  &  F O T O  R U N E  R O A L K V A M

FRI

Ærfugl"okk på blåskjelljakt ved Jovika på 

Eide. Inne i "okken ligg nokre gråmåker som 

er ute etter ærfuglmaten.



RØLDAL
Opningstider:
Kvardagar 9-18
Fredag 9-20
Laurdag 9-18

Tlf. 53 64 71 26

SAND
Opningstider:
Kvardagar 9-21
Laurdag 9-18

Post i butikk
Tipping
Tlf. 52 790 790

SULDALS-
OSEN
Opningstider:
Man. - tor. 9-18
Fredag 9-20
Laurdag 9-16
Post i butikk
Tlf. 52 799 312

STEINE MASKIN A/S
Bergekrossen, Sand
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T. Steine Transport
Helge Steine

Kranbil & Grustransport
Mobil 900 25 941, privat 52 79 91 18
e-post: helge@steinetransport.no

Vi både tegner og 
bygger DIN drømme‐
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www.hebnestre.no

Planlegg Sand Servicesenter

SIMONSEN S-310

1395,-

Du fi nn oss på Kulturhuset på Sand. 
Tel. 951 53 232. www.kulp.as

STOR MAT FRÅ 
LITE KJØKKEN

Hanor AS :: tlf 51863131 :: mob 90563131

www.alarm! rma.no

Alt i alarm, kamera og kommunikasjon
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Tlf. 52 79 52 60

ERFJORD

OPNINGSTIDER: 
Mån. - tors. 9 - 18
Fredag  9 - 20
Laurdag  9 - 18

Tlf. 52 79 93 10

SULDALSOSEN

OPNINGSTIDER: 
Mån. - tors. 9 - 18
Fredag  9 - 20
 Ny opningstid laurdag  
 9 - 18

Velkommen til Fargeriet Kafé
bakverk - lunsjretter - middag

OPNINGSTIDER:

Laurdag 10-15

LAURDAG 2. JUNI BLIR DET 
MARKNADSDAG I GATA PÅ SAND!

Sjå meir detaljert program på 
www.suldal-turistkontor.no

Bli med på folkefest du òg!

Ryfylkedagane  
1. – 3. juni 2012

 

 
Skreddersydd kjøkken, bad 

og garderobe. 
 

Vi har ikke lagervarer, men tilpasser hver  
enkel innredning etter dine mål og ønsker. 

 
Det lille ekstra får du hos oss! 

 
Torkel Haabethsv. 47, 4325 Sandnes  – Tlf.: 51 60 95 90 

 
www.bjerkstrevare.no               SIEMENS 

ME TEK PÅ OSS 
DET MESTE 

VÅRENS FRISKE FARGER 
FINNER DU HOS BUSTAD AS

Åpningstider:
Mandag - fredag 09:00-16:00. Torsdag 09:00-18:00. Lørdag 10:00-14:00

Tlf. 52 79 71 48

Dame-, herre-, ungdomsklær
Undertøy, smykker, belter, kosmetikk etc.

Bustad AS
Nordenden 2, 4230 Sand



Hyttebutikken for sør - norge  med det store utvalget av fjord- og fjellhytter


