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Undertegnede etablerte bildebyrået TOURIST PHOTO i 1984, spesielt med 
henblikk på turismen i Norge. På mine mange turer med kamera på Vestlandet er
jeg i første rekke blitt fascinert av den storslåtte naturen, men også av attraksjoner 
som stavkirker, museer, kulturminner, gamle veianlegg etc.
Dette har gitt støtet til denne bok, som inneholder hele 511 bilder og tekst på norsk 
og engelsk. Tekstene gir seg ikke ut for å være fullstendige, men kan kanskje føre 
til at leseren søker tilleggsinformasjon annet sted.

I established the photo agency TOURIST PHOTO in 1984, especially for tourism 
in Norway. On my many trips with the camera in West Norway, I have primarily  
been fascinated by the magnificent scenery, but also by attractions such as stave 
churches, museums, cultural heritages, old roads etc.
The result is this book, which contains 511 pictures and text in Norwegian and 
English. The text is not complete, but this may cause the reader to seek additional 
information elsewhere.

                                                                             Bergen, desember 2013
                                                                             
                                                                                    Willy Haraldsen

SIDE / PAGE
   4     Innledning norsk
   5     Introduction English
   6-7  Fire bilder / Four pictures
   8
   9     Kart Vestlandet / Map West Norway
 10     Dalane og Jæren  
 20     Stavanger og Sandnes
 28     Ryfylke og Boknafjorden
 34     Nord-Rogaland
 39     Sunnhordland
 48     Hardanger
 58     Midhordland
 61     Bergen
 67     Nordhordland og Osterfjorden
 71     Voss
 75     Ytre Sogn og Dalsfjorden
 79     Indre Sogn
 92     Sunnfjord
100    Nordfjord
113    Indre Sunnmøre
122    Ytre Sunnmøre
126    Romsdal
137    Nordmøre
   

Vestlandet - natur og attraksjoner

SIDE / PAGE
   4     Innledning norsk
   5     Introduction English
   6-7  Fire bilder / Four pictures
   8     Kart / Map West Norway
   9     Dikt / Poem West Norway
 10     Dalane og Jæren  
 20     Stavanger og Sandnes
 28     Ryfylke og Boknafjord
 34     Nord-Rogaland
 39     Sunnhordland
 48     Hardanger
 58     Midhordland
 61     Bergen
 67     Nordhordland og Osterfjord
 71     Voss
 75     Ytre Sogn og Dalsfjord
 79     Indre Sogn
 92     Sunnfjord
100    Nordfjord
113    Indre Sunnmøre
122    Ytre Sunnmøre
126    Romsdal
137    Nordmøre

Innhold   /   Contents



           VESTLANDET..........

Bare ordet skaper assosiasjoner om en slående natur fra havnivå til høye fjell, med dype fjorder, trange daler og prektige 
vannfall og isbreer. I henhold til breddegrad skulle her vært snø og is hele året, men den gavmilde Golfstrømmen trer hjelpende 
til og skaper et mildt klima. Om sommeren kan man endog innerst i fjordene ha så høye temperaturer at det enkelte steder lar 
seg gjøre å dyrke fersken og aprikos. Det relativt tørre klima her er en av grunnene til at mange av stavkirkene er bevarte 
gjennom hundrevis av år. Lavtrykk og regnbyger kommer du neppe utenom, men til gjengjeld kan vi love deg lyse sommernet-
ter.

Den vekslende natur, kanskje spesielt betinget av landsdelens “varemerke” fjordene, har i størst grad bidratt til turismens lange 
tradisjoner på Vestlandet. Fra lufta får vi inntrykk av en oppsprukket landoverflate hvor fjordene strekker sine armer 
innover i landet, og dalene fortsetter somm nedskjæringer i fjellmassivene. Resultatet blir et landskap med store variasjoner og 
kontraster.

Fremdeles er vårt største trekkplaster naturen. Mange fascineres også av store uberørte områder hvor du kan finne et sted for 
deg selv, og hvor du kan føle deg i pakt med naturen ( I Norge bor det i gjennomsnitt 13 mennesker pr. kv.km.).
Foruten dette setter mange pris på det relativt fredfylte hjørnet landet vårt er, lite forurensning og et allsidig kultur - og aktiv-
itetstilbud.

Vestlandet omfatter fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, med tilsammen ca.1 295 000 
innbyggere (2011). I tillegg til tradisjonelle næringsveier er oljevirksomheten i Nordsjøen viktig for landsdelens økonomi.
En av de store naturressurser på Vestlandet er vannkraften, denne har skapt grunnlag for flere av de største industribedriftene, 
bl.a. i Årdal, Høyanger, Sunndalsøra, Husnes og Sauda. 

Kommunikasjonsmidlene er godt utbygd, med nasjonale og internasjonale flyplasser, togforbindelser og et system av bilferger 
og ekspressbåter. Veiutbedringer og bygging av nye tunneler og broer gjør det nå lettere å forflytte seg, bl.a. kan du kjøre fra 
fra Østlandet til Bergen uten å være avhengig av ferge.

Denne bok vil prøve å gi deg et inntrykk av forskjellige sider ved Vestlandet, med hovedvekt på naturen og våre attraksjoner.
Som du nok vil registrere, så vektlegges bruk av bilder i stor grad. Således blir teksten i mange tilfeller noe kort, men det må 
presiseres at teksten er ment som et innspill til å søke ytterligere informasjon annet sted.
Uansett - all verdens informasjon vil ikke kunne erstatte den opplevelsen og følelsen du får ved virkelig å besøke Vestlandet!

            WEST NORWAY..........

The name alone evokes images of magnificent scenery, from sea level to high mountains, crossing deep fjords, narrow valleys 
and splendid waterfalls and glaciers. Permanent snow and ice ought to be a common feature in West Norway, with its high 
altitude, but the Gulf Stream laps warmly and generously along its coastline, providing a mild climate. During the summer 
months, some of the inner parts of the fjord regions reach such high temperatures that farmers are able to grow peaches and 
apricots. The relatively dry climate here is one of the reasons that many of the stave churches have been preserved throughout 
hundreds of years.
The notorious low pressure and rain clouds may often threaten the blue skies, but ample compensation is provided by those 
long, light summer nights.

It is mainly the variety of  scenery, and in particular the characteristic fjords, that draw hordes of tourists to West Norway, year 
after year. When flying over this area, you get an impression that the land’s surface has been cracked open by the long arms of 
the fjords which stretch inland, prolonged by the narrow valleys which cut into the massive mountain ranges. The result is an 
extremely varied and contrasting landscape.

Not only are the tourists drawn by by our beautiful scenery, but also by the fascination of the large untouched areas where you 
can find total solitude and be at one with nature ( In Norway, there are approx. 13 people per square kilometre).
In addition to this, many appreciate the peacefulness to be found in West Norway, the relatively low levels of pollution and the 
wide variety of culture and activities.

West Norway extends over four counties, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, and has a total of 
approx. 1 295 000 inhabitants (2011). In addition to the traditonal industries, North Sea oil is of great importance to this area’s 
economy. One of West Norway’s natural resources is hydroelectric power, which has provided the development of large local 
industrial concerns, among others in Årdal, Høyanger, Sunndalsøra, Husnes and Sauda.

There are well-developed lines of communication, with national and international airports, train connections and a network of 
car ferries and express boats. The improvement of roads, and the building of new tunnels and bridges have made driving in this 
area much easier, for example you can drive from the east of Norway to Bergen without having to rely on car ferries.

This book’s purpose is to give an impression of the different faces of West Norway, especially of the geography, scenery, and 
other areas of interest and attraction.
As you will see, it greatly emphasizes the use images. Thus the text, in many cases, is somewhat short, but it must be noted that 
the text is intended as a contribution to seek additional information elsewhere.
But - no amount of information can take the place of the experience and emotions evoked by a “real” visit to West Norway!
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Rogaland - Selestranden

Hordaland - Ulvik

Sogn og Fjordane - Sognefjellet

Møre og Romsdal - Skylstaddalen
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Å Vestland, Vestland! når eg ser deg slik
med fagre fjell og fjord og tronge vik,
det stig i all sin venleik stort og villt
og atter møter meg so mjukt og mildt. 

Og gleda strøymer i meg still og stor
med glans av bjørkelid og blåe fjord.
Og i meg sjølv eg kjenner dypter av
den stille skogen og det store hav. 

Min lette båt ein solblank kveld eg ror,
sjå fjell og himil sym på stille fjord,
og djupe dalen med sitt grøne fang,
som skin av lauv og blom frå lid og vang.

Sjå skuggane som kliv dei kvasse fjell,
lik dagsens timar tøygjer seg mot kveld.
Det sveiper seg um tind og tronge dal
eit draumeslør av sumarnatti sval.

Utdrag fra diktet “Vestland” i samlingen “I dalom” av Tore Ørjasæter, 1910



Innerst i Jøssingfjorden finnes en høy og overhengende bergvegg, Helleren.
Funn av bl.a. fiskeben og rester etter flint herfra, vitner om en bosetting 
helt tilbake til steinalderen. Godt beskyttet innunder Helleren ligger idag 
en husmannsplass fra 1700-tallet. Det fortelles at husmennene skaffet høy 
til husdyrene fra heia ovenfor Helleren, etter tørking ble dette rullet utfor 
bergveggen. Husene er så godt beskyttet av bergveggen over at de ikke 
behøver taktekke. 
Ved fjorden står et minnesmerke over de første krigshandlinger i Norge 
under 2.verdenskrig. I februar 1940 prøvde det tyske handelsskipet 
“Altmark”, som hadde nærmere 300 britiske fanger ombord, å skjule seg 
i Jøssingfjorden, etter å ha blitt forsøkt bordet av britiske styrker utenfor 
Egersund. Skipet prøvde å renne HMS “Cossack” i senk, men ble bordet, 
hvorpå de britiske fangene ble satt fri og syv tyskere omkom. 

Sogndalstrand (nederst) i Sokndal kommune var allerede på 1600-tallet, 
basert på sjøfart og handel, ett av de viktigste strandstedene i landet. På 
1870-tallet var her et utall butikker, lensmann, skole, postkontor, bank, lege 
etc. På slutten av 1800-tallet stagnerte samfunnet - en vesentlig grunn til 
dette var at seilskutetiden tok slutt.
Idag har Sogndalstrand forlengst våknet til liv igjen og er blitt en stor 
turistattraksjon. Grunnet godt bevarte trehus fra 1700- og 1800-tallet ble
stedet fredet i 2005.

There is a tall overhanging cliff innermost in 
Jøssingfjorden, Helleren.
Local findings of fish bones and remains of flint, 
give evidence of a settlement dating back to the 
Stone Age. Today a well protected cottage from 
the 1700s is situated under Helleren. It is said that 
crofters found grass for the animals from the hills 
above the cave, after drying, the grass was rolled 
off the rock wall. The houses are so well protected 
by the wall of rock that they don’t need any tiles.
By the bay there is a memorial of the first act of 
war in Norway during World War 2. In February 
1940 the German merchant ship “Altmark”, which 
had nearly 300 British prisoners aboard, tried to 
hide in Jøssingfjorden. The ship tried to sink the 
British HMS “Cossack” , but was boarded, where-

upon the British prisoners were set free and seven Germans were killed. 

      Dalane og Jæren

As early as the 1600s Sogndalstrand (below), based on 
shipping and trade, was one of the main seaside resorts in 
the country. In the 1870s it had a number of shops, police, 
school, post office, bank, doctor, etc. At the end of the 1800s 
the society stagnated - a significant reason for this was the 
ending of the sailing ships period.
Sogndalstrand was revived long ago and became a major 
tourist attraction. Due to the well-preserved wooden 
buildings from 1700 - and 1800’s, the site was protected  in 
2005.

Noe sør for Moi kan du forlate E39 og kjøre en beryktet vei over 
Tronåsen, også kalt “ Den livsfarlige veien”. Den var en del av 
Rally Monte Carlo i 1931.
Veien er enveiskjørt fra vest, vinterstengt og bare tillatt kjørt av 
personbil eller minibuss.
Med en stigning på opptil 1:3, åtte skarpe svinger opp til toppen 
og 3 ned igjen mot Sira, kan veien være en utfordring for mange.

South of Moi you can leave the E39 and drive the notorious road 
over Tronåsen, also called “The dangerous road”. It was part of 
the Monte Carlo Rally in 1931.
The road is a one-way drive from the west, closed in winter and 
only allowed to be used by car or minibus.
With a gradient of up to 1:3, eight sharp turns up to the top and 
three down towards Sira, the road can be a challenge for many.

Særlig kraftig behøver du ikke være for å bevege litt på denne 
ca. 70 tonn tunge Ruggesteinen. Den ble fredet allerede i 
1923, som den første naturfredning i Rogaland. Det påståes 
at den skal være den største bevegelige stein i Nord-Europa.                                                                                             
 
You do not have to be especially strong to move this 
approximately 70 ton Ruggesteinen. It was protected in 1923, as 
the first nature protection in Rogaland. It is claimed to be the
largest movable stone in Northern Europe.

Foruten at Gloppedalsura er en av Nord-Europas største steinurer, 
er den også kjent for de krigshandlinger som fant sted her under 
den andre verdenskrig. Norske styrker benyttet seg av det skjul 
steinblokkene ga da tyskerne 22.april 1940 prøvde å trenge 
gjennom dalen. Også tyske fly forsøkte å tilintetgjøre de norske 
styrkene. Om kvelden sto styrkene bare 20-30 m. fra hverandre 
blant steinblokkene, men de norske styrker hindret at tyskerne
klarte å forsere uren.

In addition to being one of Northern Europe’s largest pile of stones, 
Gloppedalsura is also famous for the battle that took place here 
during the Second World War. Norwegian forces took advantage of 
the shelter that the boulders gave on 22 April 1940, when the 

Germans tried to break through the valley. 
Also German aircrafts attempted to destroy the Norwegian forces. At 
night the forces stood only 20-30 meters apart among the boulders, 
but the Norwegian forces prevented the Germans passing.
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Allerede i vikingtiden hadde Egersund en viktig havn med 
tettbebyggelse. I 1798 ble Egersund godkjent som ladested, og fikk 
dermed bystatus.
På grunn av den gode havnen og telegraflinjen mellom Norge og 
England var byen en av de første som ble invadert av tyskerne 
9.april 1940.
Egersund har en av landets største havner for fiskemottak, i forhold 
til mengden av fisk som føres i land.
Egersund kirke ble påbegynt i 1623, og ombygd av tyske tømmer-
menn i 1785. Den ligger på et sted som ifølge et gammelt sagn kaltes 
“Heidningholmen”, noe som gir en indikasjon på at stedet har vært 
et slags kultsted før kristendommen ble innført.
Helt siden 1847 var Egersund Fayancefabrikk en viktig arbeidsplass.
Produksjonen tok slutt i 1979, og noen år senere ble Egersund 
Fayancemuseum etablert, som en del av Dalane Folkemuseum. Over 
800 kv.m. vises produkter fra fabrikken, bl.a. en stor samling med 
kopper.

Kysten langs Jæren virker innbydende, men mangt et 
skip har fått erfare en hard og brutal virkelighet når 
stormene setter inn.
Bildet viser et skipsforlis utenfor Brusand.

The Jæren coast seems inviting, but many ships 
experience a harsh and brutal reality when the storms 
set in.
The picture shows a shipwreck off Brusand.
Foto: Geirulf Leidland

Selv om store deler av Egersund brant ned i 1843, har den en 
sjarmerende og godt bevart småhusbebyggelse fra 1800-tallet. 
Dette har nok hatt betydning for kåring av byen som Norges vakreste 
småby i 2007.
Skulpturen “Losen” i granitt, utført av billedhuggeren Hugo Wathne er 
gitt kommunen i forbindelse med byjubileet i 1998.

Although large parts of Egersund burned down in 1843, it has charm-
ing and well-kept small houses dating from the 1800s. This is one of the 
reasons why the town was voted “Norway’s most beautiful small town” in 
2007.
The sculpture “Losen” in granite, made   by the sculptor 
Hugo Wathne, was given to the municipality in 
connection with the city jubilee in 1998.

Brusand i Hå kommune ligger på overgangen mellom det kuperte
heilandskapet i sørøst og den flate delen av Jæren. Steinene og be-
tongkonstruksjonene på bildet er invasjonssperringer mot tyskerne 
under 2.verdenskrig.

Brusand in the municipality of Hå is located at the transition 
between the hilly landscape of the southeast and the flat part of 
Jæren. The stones and concrete structures in the picture are barri-
ers built to repel invading Germans during WW2.

Even in the Viking Age, Egersund had an important, densely 
populated port.
In 1798, Egersund was approved as a seaport, and received city 
status.
Because of its excellent harbour, and telegraph communication 
between Norway and England, the town was one of the first to be 
invaded by the Germans on 9th of April 1940.
Egersund has one of the largest ports of landing facilities in Norway, 
in relation to the amount of fish landed.
The building of Egersund church began in 1623, and was rebuilt by 
German craftsmen in 1785. It is located in a place, which according 
to legend was called “Heidningholmen”, giving an indication that it 
has been a kind of cult place before Christianity was introduced.
Ever since 1847 Egersund Fayancefabrikk was an important 
employer. Production ended in 1979, and some years later Egersund 
Fayancemuseum was established as part of the Dalane Folk 
Museum. Over more than 800 sq.m. of products from the factory are 
displayed, including a large collection of cups.
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Selestranden med Feistein fyr.
Karakteristisk for Jæren er bl.a. det flate landskapet, 
strendene, mengden av husdyr og steingardene.

Sele beach with Feistein lighthouse.
Characteristics of Jæren include the flat landscape, the 
beaches, and the amount of livestock and stone fences.



Jærmuseet i Hå kommune er et vitensenter, slik at besøkende ved 
eksperimenter og egen aktivitet får lære om naturen og hvordan vi 
kan  dra nytte av den. Nær hovedbygningen ligger gården Kvia fra 
1878, med forskjellige husdyr.

Jærmuseet in Hå is a science center, so that visitors by experiments 
and self activity can learn about nature and how we can benefit from  
it. Near the main building is the farm Kvia from 1878, with various 
livestock.

Grødalandstunet, som er en del av Jærmuseet viser oss hvordan 
husene på Jæren ble bygget på 1700-og 1800-tallet. Gamlehuset og 
Torehuset står på sin opprinnelige plass.

Grødalandstunet, which is part of Jærmuseet shows us how the 
houses on Jæren was built in 1700 and 1800’s. Gamlehuset (The Old 
House) and Torehuset stand on its original site.

Nordsjøveien er betegnelsen på en 430 
km. lang veistrekning som i størst mulig 
grad følger kysten mellom Kristiansand 
og Haugesund. Nærheten til havet og 
attraksjonene underveis gir mange fine 
opplevelser!
En del av Nordsjøveien, mellom Ogna 
og Bore, har fått status som Nasjonal 
Turistvei.

The North Sea Road is the name for a 430 
km. long stretch of road, which 
follows the coast between Kristiansand and 
Haugesund. The vicinity to the ocean and 
the many attractions along the way may 
give you many unforgettable experiences!
Part of the North Sea Road, between Ogna 
and Bore, has the status of a National 
Tourist Road.

Kongeveien er en 10 km. lang tursti fra Kvassheim til Hå gamle 
prestegård. Mest brukt er strekningen fra Varhaug (bildet) til 
prestegården. Området er svært rik på kulturminner og har status 
som landskapsvernområde. Langs veien er satt opp informasjons-
skilt.

Kongeveien is a 10 km. long trail from Kvassheim to the old rectory 
at Hå. Most used is the road from Varhaug (picture) to the rectory.
The area is very rich in cultural heritage and has the status of a 
conservation area. Along the way are information signs.
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