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Jørpelandsholmen

Flor og Fjære

Gangbroen «Staalverksbruå» tar deg over til den idylliske Jørpelands-

Flor og fjære er en helt unik botanisk hage som ligger på øya sør- Hidle

holmen som ligger like utenfor Jørpeland sentrum. Jørpelandsholmen

midt mellom Tau og Stavanger. Her finner dere 50 dekar med eksotiske

har en 2,1 km lang, universelt utformet turvei og byr på muligheter for

planter, blant annet flere ulike typer palmer. Hvert år plantes det ut 50 000

en mengde opplevelser og fritidsaktiviteter. Her finner du badeplasser,

fargerike sommerblomster! Stedet har egen restaurant og båt som frakter

badebrygge, gapahuk, HC-toalett, frilufts-scene og en 12 hulls

dere til og fra. En spektakulær opplevelse! Les mer på florogfjare.no
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frisbeegolfbane. Holmen er dekorert med store, utskårne trefigurer laget
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av Oliver Vogt, verdensmester i motorsag-carving! Turveien og elementer

1

langs den er opplyst om kvelden og skaper stemninger som er både

3

trolske og romantiske. Vil du dra til Jørpelandsholmen med småbåt,
kano eller kajakk er det også tilrettelagt for det.
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Jørpelandsholmen

Flor og Fjære - “Ebb and Flowers”

The footbridge “Staalverksbruå” takes you across to the idyllic

Flor og fjære is a unique botanical garden on the island of sør-Hidle

Jørpelandsholmen island just off the centre of Jørpeland. The island has

between the village of Tau and the city of Stavanger. Here you can find 5

a 2.1-km-long universally designed walking trail, and offers opportunities

hectares of exotic plants, among them several kinds of palm trees. Each

for a large number of leisure activities and experiences. Here you can find

year 50 000 colourful summer flowers are planted! The place has its own

beaches and swimming spots, a jetty, a lean-to shelter, disabled toilet, an

restaurant and a ferry that carries you there and back. A spectacular

open-air stage and a 12-hole frisbee golf course. The island is decorated

experience! Read more at florogfjare.no

with large, carved wooden sculptures made by Oliver Vogt, world
champion chainsaw carver! The walking trail and the elements alongside
are lit in the evening and create an atmosphere that is both mysterious
and romantic. If you want to go to Jørpelandsholmen by boat, canoe or
kayak, mooring facilities are also provided.
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Jørpelandsvågen

Mølleparken

Helleristningsfeltet på Solbakk

Solspeilet

Jørpelandsvågen er selve hjertet i det historiske Jørpeland og

Villaen og det praktfulle parkanlegget ved Tau mølle ble oppført fra slutten

Helleristningene på Solbakk ble oppdaget i 1923, men er trolig om lag

Kunstverket Solspeilet er plassert på Klungholmen i skjærgården utenfor

definitivt verdt et besøk. La spaserturen starte nede ved munningen av

av 1850-årene og ble i sin tid disponert av direktøren ved mølla. Den

2500 år gamle. Vi vet ikke nøyaktig hvorfor menneskene som levde da,

Jørpeland. Det er laget i rustfritt stål av kunstneren Stian Heimlund

Jørpelandselva. Her ser dere Jørpeland Brug fra 1883, tidligere møbel-

engelskinspirerte parken med sin vakre flora er åpen for publikum hele

risset bilder av skip og figurer i fjellet, men det er grunn til å tro at det

Skjæveland fra Jørpeland og ble ferdigstilt i 2016. Solspeilet er formet

og trevarefabrikk, og bak den, kraftstasjonen fra 1912. Følg Vågabakken

året, og på søndager i sommersesongen kan man også besøke den

dreide seg om religiøse ritualer. Feltet er unikt i Norge fordi det viser to

som en åtte meter høy og spiss pyramide, det er dekorert med historiske

oppover, forbi rekken av gamle kulturhistoriske trehus og butikklokaler, til

tilhørende løa der det selges kunst og bakverk. På den andre siden av

ulike typer skipsfigurer. Det er skip med både lukkede og åpne skrog. I

symboler, runer og ornamenter fra blant annet Osebergskipet og omkranset

dere kommer til kafeen Rosehagen og det ærverdige Verkshotellet. Følger

broen i nordenden av parken finner man tre kvernhus som ble bygget

alt finnes det nær 30 skipsfigurer og 8 solfigurer på feltet. De vertikale

av 12 bautasteiner. Vil du betrakte Solspeilet på nært hold, er det mulig

dere veien videre, er dere snart i Rådhusgata, Jørpelands handelssenter.

rundt år 1850.

strekene i skipene illustrerer trolig mannskap. Alle figurene er markert

fra Jørpelandsholmen eller fra båt. Klungholmen har gjestebrygge, så det

med rødmaling og området er lett tilgjengelig.

er også mulig å gå i land for å studere detaljene i kunstverket.
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Les mer på solspeilet.com.

Jørpelandsvågen

Mølleparken

The rock carving site at Solbakk

Solspeilet – The Norwegian Stonehenge

Jørpelandsvågen is the very heart of the historical town of Jørpeland and

The villa and the magnificent park by the mill at Tau were built in the late

The rock carvings at Solbakk were discovered in 1923, but are probably

The artwork Solspeilet - The Norwegian Stonehenge - is placed on the

definitely worth a visit. Let your walk begin at the outlet of Jørpelandselva.

1850s and used to be at the disposal of the Managing Director of the mill.

approximately 2500 years old. We do not know precisely why humans

Klungholmen islet among the skerries outside Jørpeland. It is made of

Here you see Jørpeland Brug from 1883, formerly a factory for furniture

The English-inspired park with its beautiful flowers is open to the public all

of that era carved pictures of ships and figures in the rock, but there is

stainless steel by artist Stian Heimlund Skjæveland from Jørpeland, and

and wooden products, and behind it, the power station from 1912.

year, and on Sundays during the summer season you can also visit the

reason to believe that religious rituals were involved. The site is unique

was completed in 2016. Solspeilet is shaped as an eight-metre-high

Follow Vågabakken up past the row of old cultural-historical wooden

barn, where cakes and pastries, as well as arts and crafts, are for sale.

in Norway as the carvings display two different kinds of ships. There are

obelisk; it is decorated with historical symbols, runes and ornaments,

houses and shops, until you arrive at Rosenhagen Café and the

On the other side of the bridge at the north end of the park, you find three

both open-hull and closed-hull ships. All in all there are close to 30 carvings

some of them from the Oseberg Viking ship, and encircled by 12 standing

distinguished Verkshotellet hotel. If you continue along the road, you soon

millhouses that were built around the year 1850.

of ships and 8 carvings of the sun. The vertical lines in the ships probably

stones. If you wish to admire Solspeilet from a close distance, this is

depict the ship’s crew. All the carvings have been marked with a red colour,

possible from Jørpelandsholmen or from a boat. Klungholmen has a

and the area is easily accessible.

visitors’ pier where it is possible to go ashore to study the details of the

find yourselves in Rådhusgata street, Jørpeland’s commercial centre.

artwork. Read more at solspeilet.com (Norwegian only).
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Preikestolhytta

Preikestolhytta - Preikestolen Mountain Lodge

Fotturen til den verdensberømte attraksjonen Preikestolen begynner ved

The hike to the world famous Preikestolen tourist attraction begins at

Preikestolen fjellstue der du kan velge å overnatte under åpen himmel,

Preikestolen Mountain Lodge, where you can choose whether you want

i vandrerhjem eller på hotellrom med høy standard. Stedet tilbyr et rikt

to sleep under an open sky, in a youth hostel or in a high-standard hotel

utvalg av aktiviteter som padling, klatring, rappellering og zip-line.

room. The place offers a rich array of activities such as paddling, climbing,

Turen til Preikestolplatået og tilbake til fjellstua er om lag 8 kilometer og

abseiling and zip lining. The hike to the Preikestol plateau and back to the

tar cirka fire timer.

mountain lodge is approximately 8 kilometres and takes about four hours.

