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SOKNDAL - Stranno og Cittaslow 
Sokndal kommune er Norges største bergverkskommune. De siste årene 
har kanskje kommunen vært mest kjent som den første Cittaslow-
kommunen i Norden, et prosjekt for å bygge det gode liv i Sokndal. 
Severdigheter finner vi mange av: Fredet trehusbebyggelse fra 1700 og 
1800 tallet i det tidligere ladestedet på Sogndalsstrand, Jøssingfjord 
kjent fra ”Altmark-affæren” og stenbruddet i hjørnestensbedriften 
Titania. 

Avreise med ferge fra Arsvågen kl. 08.00. Bussen 
tar opp telepensjonistene fra Haugesund på 
Mortavika ca kl 0830. Tjensvoll kirke kl. 09.05 og 
Bystasjonen Sandnes kl. 09.30. Vi kjører over 
Bue og følger E-39 sørover til Helleland hvor vi tar 
av og kjører veien over Hetlandsheia og Eia til 
Sokndal. Her blir vi møtt av vår lokalguide som 
skal være med oss under hele oppholdet i 
bergverkskommunen.   
 

Vi starter oppholdet med et stopp ved de gamle 
husene underen helleren i Jøssingfjord. Her nyter 
vi også vår medbrakte formiddagskaffe. Lenger 
ute i fjorden tar vi en stopp og ser minnestøtten 
etter Altmark og får frisket opp historien fra 
krigsårene. 
 

Vi kjører så opp til Titania sitt anlegg på Tellenes. 
Inne på anleggsområdet vil vi oppleve at bussen vi sitter i blir liten i forhold til anleggskjøretøyene som vi 
møter.  
 

Turen går ned til sentrum eller «Haua» som lokalbefolkningen sier. Her finner vi den over 200 år gamle 
kirken. Det er en stor korskirke med rikt dekorert interiør, altertavlen er fra 1608 og er flyttet med fra den 
eldre kirken som ble revet.  
 

Siste post på programmet er Sogndalsstrand eller ”Stranno” som folket her sier, eller ”Kystens Røros” 
som riksantikvaren kaller stedet.  
Vi starter oppholdet med å få servert en 2-retters middag hos Sogndalstrand Kulturhotell.  
På 1800 tallet var Sogndalsstrand egen kommune og ladested med forretninger, 4 bakerier, 2 
brennevinsutsalg. Stedet var da et handelssenter for et stort omland. 
Vi rusler mellom husene som er fredet og får høre historien om det tidligere dagliglivet på Stranno. De 
siste årene har mange hus blitt pusset opp og stedet har igjen fått hotell, noen butikker, galleri og kafe.  
 
Tilbake i sentrum sier vi farvel til guiden og begynner på hjemturen. Vi kjører til Egersund og videre fra 
Krossmoen følger vi E-39 tilbake til Sandnes og Stavanger.  
Vi beregner å være tilbake ca. kl. 18.30/1845 i Sandnes/Stavanger og bussen fortsetter til Mortavika 

Pris 
Turen koster  
kr.   700,- for medlemmer         Prisen inkluderer:   
 kr.  900,- for ikke medlemmer  *     Turistbuss m/sjåfør som guider underveis 

• Formiddagskaffe m/noe å bite i 

• Middag m/dessert og kaffe 

• Inngang i Sokndal kirke 

• Lokalguide i Sokndal 
 

Opphavsrett til turprogram tilhører Sverre Haga A/S, og kan ikke kopieres uten etter avtale. 


