SOMMERDAGSTUR 15.07.20
Åkrafjorden, Eikemo og Eljarvik Gaard
«der ingen skulle tru skulle at nokon kunne bu»

Kr 1 795,-

Avreise kl. 07.30 fra Sandnes Bystasjon, kl.07.45
fra Lura, kl. 08.00 fra Stavanger Byterminal, og fra
Aksdal kl. 10.00. Vi kjører gjennom Ølen og Etne
før vi kommer frem til Åkrafjorden og Åkrafjord
tunet.
Det blir båtturen over fjorden med MS Stein Viking
inn til Eikemo. Fra båtdekket kan man oppleve
kontrastene langs Åkrafjorden som nakne fjell
vegger, frodige lier og blikkstille fjord.

På Eikemokaien blir vi hentet av bonde og guide
Geir Arne Eikemo som tar oss med i sin spesialbygde
traktortilhenger de tre kilometerne opp til Eikemo,
som ligger på veiløse siden av fjorden. Eikemo er
kjent fra NRK programmet «der ingen skulle tru at
nokon kunne bu».
Båten tar oss videre innover fjorden og det blir
stopp under Langfossen. Vi går så i land på Eljarvik
Gard hvor en deilig buffet med kortreist mat venter.

spekemat, fryse og kjølevarer og sesongvarer. Etter
en spennende dag i Åkrafjorden og på Eikemo setter
vi oss i bussen igjen og tar fatt på hjemturen som
går via Etne og Ølen. Vi beregner å være tilbake i
Stavanger/Sandnes ca. kl. 20.00.

Pris

kr 1 795,-

Prisen inkluderer: bussturen, alle ferger,
Tilbake på Åkrafjordtunet skal vi en tur innom på
kaffe og wienerbrød, båttur på Åkrafjorden
Lundal fabrikken. Lundal fabrikken lager speke og
med guide, traktortog til Eikemo, kaffe og
tradisjonsmat fra Åkrafjorden i sine nye og moderne
lefser på Eikemo, båttur til Eljarvik, buffet,
lokaler like ved Åkrafjordtunet. Det er en familiebeomvisning/film på Lundals fabrikker.
drift og i dag er det fjerde og femte generasjon
som fører tradisjonene videre. Fabrikken har ikke
alltid ligget her, da den startet i 1870, lå den på
andre siden av fjorden.
Fjellgarden Lundal ligg ca. 6 km opp fra Åkrafjorden.
Det ble etter hvert tungvint å bo og drive der.
Familien flytta ned til Mosnes omkring 1923. I 1966
flytta bedriften over til sørsida av Åkrafjorden, til
Teigland. De bruker de gode gamle tradisjonsrike
produksjonsmåtene og Åkrafjordpølsa blir enda
produsert etter oppskriften fra 1870.
Siste stopp på turen er i butikken på Åkrafjordtunet.
I butikken finner man et fabrikkutsalg der man kan
kjøpe produkter fra Lundal fabrikken, blant annet
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