
 
 
 

BLI MED PÅ FJORDATUR DEN 27. AUGUST! 
 
I fjor satte Bjødna-Tores Venner fokus på ferdselen over fjellet ved å rydde og gjenåpne 
Kjærlighetsstien mellom Øvre Espedal og Frafjord. I år vil vi rette blikket mot den andre 
viktige ferdselsåren gjennom tidene, nemlig sjøen.  
 
Og også i år vil vi ut på tur: Vi har leid M/S Riskafjord og starter fra Steinkarkaien i 
Stavanger kl. 10.00 den 27. august. Derfra følger vi den gamle rutebåt-ruten mot Frafjord, 
og vi har med oss fjordabåt-kjentmann Kjell Haaland som vil fortelle og guide oss innover. 
 
På veien vil vi også anløpe noen av de gamle fjordabåt-kaiene: Bersagel, Høle og Forsand. 
Her blir vi møtt på kaien av lokale folk, og kanskje skjer det noe mer også. Det blir dessuten 
mulig å gå om bord på anløpsstedene og bli med på turen videre. 
 
Vel framme i Frafjord, rundt klokka 14, blir det et kulturarrangement både for båtreisende, 
fastboende og andre tilreisende – på den nyrestaurerte kaien i Frafjord. Dessuten blir både 
selve turen og dette arrangementet en markering av at det har gått rutebåter på fjorden i 
150 år! Retur til Stavanger blir med buss et par timer seinere. De som måtte ha kommet om 
bord på Forsand, kan eventuelt følge båten tilbake, men da sannsynligvis med et noe 
tidligere avgangstidspunkt enn bussavgangen. 
 
Turen blir subsidiert av Bjødna-Tores Venner, men alle betaler en egenandel, sannsynligvis 
på 2-300 kroner. For det får man altså både båttur, kulturinnslag og busstur hjem! Både om 
bord på Riskafjord og på Frafjord kai vil det bli anledning til å kjøpe mat og drikke. Vi 
kommer tilbake med detaljer om påmelding, men sett allerede nå av søndag den 27. 
august. Skulle det være spørsmål, kan styreleder Jan Kristian Hognestad kontaktes på 900 
86 381 eller e-post til jan.k.hognestad@uis.no. 
 
Vi sees i august! 
 
 
Beste hilsen fra styret i Bjødna-Tores Venner. 
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