
Barndomshjemmet til dikteren Arne Garborg (1851-1924) ligger 
noen km. fra Bryne. Hans foreldre bygget dette karakteristiske 
jærhuset i 1848, og stedet fikk betydning for noen av Garborgs verk, 
bl.a. hovedverket “Fred”. Huset er nå restaurert og har status som 
museum.
Garborg bygget et sommerhus 
nær Undheim, Knudaheio. Med få 
unntak tilbrakte han somrene her 
fram til 1923. Sommerhuset fikk 
stor betydning for hans diktning og 
var kilden til navnet på ett av hans 
største verk, “Knudaheibrev”. I 
hagen er Garborg gravlagt sammen 
med sin kone Hulda.Huset fremstår 
idag med uforandret interiør siden 
Garborgs tid.

Et sted med stor attraksjonsverdi 
på Jæren er Hå gamle prestegård 
(bildet under) fra 1637. Ikke bare 
har det en nydelig beliggenhet nær havet, Obrestad fyr og store 
gravfelt, men er også et kjent kultursenter. Hovedhuset fra 1787 og 
to driftsbygninger brukes til skiftende kunstutstillinger. I 1977 
overtok Hå kommune ansvaret for stedet.

Like ved prestegården ligger ett av Nordens best bevarte gravfelt fra jernalderen. De fleste av de ca. 60 
gravene er fra 400- og 500-tallet e Kr. I gravene er det bl.a. funnet våpen og smykker - disse kan beskues 
på Arkeologisk Museum i Stavanger.

Nearby is one of the best preserved Iron Age burials in Scandinavia. Most of the approximately 60 tombs 
are from  400 - and 500  A.D. Among other things, weapons and jewelry are found in the graves - these 
can be seen in the Archaeological Museum in Stavanger.

The childhood home of the poet Arne Garborg (1851-1924) is 
situated a few kilometers from Bryne. His parents built this typical 
Jæren-house in 1848. The place had an impact on some of Garborgs 
works, including the masterpiece “Fred”. The house has been 

restored and has museum status.
Garborg built a summer house 
near Undheim, Knudaheio. With 
few exceptions, he spent the 
summers there until 1923. The 
summer house had a great 
influence on his poetry and was 
the source of the title of one of his 
greatest works, “Knudaheibrev”. 
In the garden Garborg is buried 
with his wife Hulda. Today the 
house stands with the interior 
unchanged since Garborgs time.

A place of great attraction value 
of Jæren is Hå old rectory (picture 

below) from 1637. Not only is it a beautiful location near the sea, 
Obrestad lighthouse, and large burial areas, but it is also a famous 
cultural centre. The main house dates from 1787 and the two farm 
buildings are used for temporary art exhibitions. In 1977 Hå 
municipality took over the responsibility of the place.
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Obrestad fyr fra 1873 står ikke langt fra Hå gamle prestegård. 
Under 2.verdenskrig bygde tyskerne et observasjonstårn på stedet. 
Et lite museum i fyret viser noe av historien rundt dette. Også de 
mange forlisene langs Jæren gjennom hundrevis av år er det gitt 
informasjon om i museet.

Ikke langt fra Orrestranden ligger Orre gamle kirke. Den eldste 
delen er fra 1250, og kirken er da automatisk fredet. Sannsynligvis 
sto havet høyere i middelalderen, slik at båter kunne legge til nær 
kirken.
Mellom kirken og Orreelven står en minnestein over forfatteren 
Aleksander L. Kielland, han ferierte mye på Orre.

Orrestranden i Klepp kommune er 5 km. lang og således den lengste 
stranden i Norge. Den er på fine dager et yndet utfartssted for både
lokalbefolkning og turister. Like innenfor selve stranden ligger 
Friluftshuset, der faste utstillinger gir informasjon om jærstrendene.
Kommunen er også velsignet med en annen lang strand litt lenger 
nord, Borestranda.

Strendene langs Jæren har stor attraksjonsverdi, nær sagt uansett 
vær. Motivet er fra Selestranden, med Feistein fyr i 
bakgrunnen. 
Stranden inngår i Jærstrendenes landskapsvernområde, 
opprettet 1977. Området er 70 km. langt og med en 
liten strekning som unntak strekker det seg fra Ogna til 
Randabergvika. Her beskyttes fornminner, sanddyner 
og fugle- og planteliv mot inngrep.
Steinkorsene ble satt opp på samlingssteder for 
gudstjenester før kirkene ble bygget. På den gamle 
kirkegården på Tjora fra ca.1150 står idag to steinkors 
av opprinnelig fire. Bildet viser en av dem. En av de 
fire er plassert ved Fantoft stavkirke i Bergen.
Naturen på Jæren preges av åpne og flate kulturland-
skap, mildt kystklima og sandstrender ut mot det åpne 
havet. Det flate landskapet gjør jordbruket relativt 
lettdrevet - Rogaland er da også et av våre viktigste jordbruksfylker 
og er det fylket i landet med flest husdyr.
Bildet under er fra Bore i Klepp kommune.

Obrestad lighthouse built in 1873 is not far from the old rectory at 
Hå.
During WW2 the Germans built an observation tower on the site. A 
small museum in the lighthouse shows some of the history 
surrounding this. The museum also provides information about the 
many shipwrecks along Jæren during the last centuries.

Not far from Orrestranden is Orre old church. The oldest part is 
from 1250, and the church is consequently protected. Most probably 
the sea was higher in the Middle Ages, so that boats could anchor 
near the church.
Between the church and Orreelven stands a memorial of the author 
Alexander L. Kielland, who often vacationed in Orre.

Orrestranden in Klepp is 5 km. long and thus the longest beach in 
Norway. On fine days it is a favourite destination for both locals and 
tourists. Friluftshuset, with exhibitions that provide information 
about the beaches of Jæren, is located close to the beach, The 
municipality is also blessed with another long beach further north, 
Borestranden.

The beaches along Jæren are extremely attractive, almost 
regardless of the weather. The image is from Selestranden with 

Feistein lighthouse in the background.
The beach is part of Jærstrendene landscape 
conservation area, established 1977. The area is 70 km. 
long and with an exception of a small section, it extends 
from Ogna to Randabergvika. 
It protects monuments, sand dunes, birds and plants 
against intervention and encroachment.
The stone crosses were set up at the meeting places 
of worship before the churches were built. In the old 
cemetery on Tjora from approx.1150 two stone crosses 
of the original four remain. The picture shows one of 
them. One of the four is located at Fantoft stave church 
in Bergen.
The geography at Jæren is characterized by open, flat 

cultural landscape, mild coastal climate and sandy beaches towards 
the open sea. The flat landscape makes farming relatively easy 
- Rogaland is indeed one of our most important agricultural counties 
and the county in Norway with most livestock.
The picture below is from Bore in the municipality of Klepp.



Stavanger og Sandnes

Stavanger, Norges fjerde største by er en sjarmerende blanding av 
småby og storby. Helt siden grunnleggelsen på 1100-tallet har byen 
vært et senter for regionen. Naturlig nok er Stavanger administras-
jonssenter for Rogaland fylke og er den by i landet som har høyest 
folketall i forhold til areal.
Fra 1890-årene og fram til rundt 1960 var hermetikkindustrien  den 
dominerende næringsvei, noe som også var kilden til opprettelsen 
av et eget hermetikkmuseum. Idag har petroleumsindustrien overtatt 
- byen er utvilsomt landets oljehovedstad. En følge av dette er at 
Stavanger i stor grad har fått et internasjonalt preg.
Kommunikasjonsmessig har byen stor betydning - bl.a. ender 
Sørlandsbanen fra Oslo her og Stavanger Lufthavn Sola har god 
forbindelse til inn- og utland. 
Kulturtilbudet i Stavanger er omfattende, med en rekke museer, 
konserter og festivaler, bl.a. Gladmatfestivalen og Den store norske 
Humorfestivalen. Kjent er også en årlig sandvolleyballturnering.
I havnen fortjener de gamle sjøhusene 
særlig 
oppmerksomhet. Ved 
siden av Domkirken og 
Valborgtårnet (øverste 
bilde)  
representerer de 
særegne trekk i 
Stavanger sentrum 
og er en viktig del av 
kystkulturen i Norge. 
Bygningene 
fungerer ikke som 
museumsgjenstander - i 
likhet med 
bygningene på 
Bryggen i Bergen 
benyttes de til 
serveringslokaler, 
butikker etc.

Innerst i havnen tilbyes alt hva hjertet kan begjære av fisk og sjømat. 
Populært er det å sette seg på bryggekanten med en pose reker.

Everything the heart could desire of fish and seafood is available at 
the head of the harbour. It is popular to sit on the quayside with a 
bag of shrimps.

Uteserveringen langs rekken av sjøhus er et dominerende trekk i 
bybildet på fine sommerdager.

The outdoor restaurants along the row of sea houses are a dominant 
feature of the cityscape on fine summer days.

Torget har i hele byhistorien vært den 
viktigste samlings- og markedsplassen, og er 
valgt til Stavangers tusenårssted. En statue av 
Aleksander L. Kielland skuer utover Torget, som 
nå er rustet opp. Nederst på Torget står skulpturen 
“Sjøfartsmonumentet”.
I de små og tildels trange gatene i sentrum foregår 
en livlig handel.

Throughout time the market square has been 
the main meeting and marketplace of the city. 
It has also been selected to be the  millennium 
site of Stavanger. A statue of the author Alexander 
L. Kielland overlooks the square, which has now 
been upgraded. At the bottom of the square stands 
the sculpture “Sjøfartsmonumentet”.
There is a lively trade in the small and partly 
narrow streets in the city 

Stavanger, Norway’s fourth largest city is a charming mixture of 
small town and big city. Ever since its founding in the 1100s, the city 
has been a centre of the region. Naturally enough, Stavanger is the 
administrative center of Rogaland county and the city in the country 
that is most densely populated in relation to land area.
From the 1890s and until about 1960 the canning industry was the 
dominant mode of employment, and was also the source for the 
creation of a canning industry museum. Today the petroleum 
industry has taken over - the city is undoubtedly the country’s oil 
capital. A consequence of this is that Stavanger has a largely 
international character.
Regarding communication, the city has great significance - the 
railline Sørlandsbanen from Oslo ends here, and Stavanger Airport 
at Sola has good connection, both inland and abroad.
Cultural activities in Stavanger are extensive, with a number of 
museums, concerts and festivals, including Gladmatfestivalen (“The 
Happy Food Festival”) and Den store norske Humorfestivalen 
(“The Great Norwegian Comedy Festival”). The annual 

sandvolleyball 
tournament is also well 
known.
In the harbour, the old 
sea houses deserve 
special consideration. 
Next to the cathe-
dral and the Valborg 
tower (top picture) they 
represent  distinctive 
characteristics and 
features of Stavanger, 
and are an important 
part of coastal culture 
in Norway. The 
buildings do not 
funtion as museum 
objects - like the 
Bryggen buildings
in Bergen they house 
restaurants, shops etc.
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Sigurd Jorsalfare ble enekonge i Norge i 1123. To år senere gjorde 
han Stavanger til bispesete, og tok initiativ til bygging av domkirken.
Etter en brann i 1272 fikk den et nytt kor, men fra ca. år 1300 har 
den hatt et uforandret eksteriør og er idag den nest største 
middelalderkatedral i Norge. Prekestolen er fra midten av 
1600-tallet.

Tidigere var hermetikkindstrien den viktigste næringsvei i Stavanger.
Det forhold at byen nå er landets oljehovedstad, rettferdiggjorde 
etableringen av Norsk Oljemuseum, i 1999. Over 5000 kv.m. 
viser museet en rekke forhold ved utvinningen av olje og gass i 
Nordsjøen. Formidlingen skjer ved hjelp av modeller, filmer og 
lydeffekter, og ikke minst ved originale gjenstander og interaktive 
utstillinger.

En rusletur i Gamle Stavanger setter deg langt tilbake i tid. Området 
omfatter ca.170 trehus fra 1700- og 1800-tallet, de aller fleste små 
og hvitmalte. De velholdte og koselige husene er i hovedsak 
verneverdige, og bevaringen av området har gitt Stavanger 
kommune flere priser.

I Øvre Strandgate ligger Norsk 
Hermetikkmuseum, basert på 
det forhold at hermetikk-
industrien var Stavangers 
viktigste næringsvei fra slutten 
av 1800-tallet og fram til ca. 
1960. Museet, som ble åpnet i 
1982, beskriver hvordan 
produksjonen gikk for seg, 
fra fisken ankom fabrikken 
og fram til ferdig hermetikk. 
De tilhørende etikettene, kalt 
“iddiser” er nå samleobjekt. I 
et arkiv er gjengitt over 30 000 
etiketter, og de ivrigste samlere 
har etablert klubben “Norway 
Brand”. 

Jernaldergården på Ullandhaug 
står i sterk kontrast til bolig-
blokkene bak. I 1967-68 ble området utgravd, og jernaldergården 
rekonstruert på restene etter en bondegård fra folkevandringstiden 
ca. 350-550 e.Kr. I 1975 var tre hus rekonstruert, som de eneste av 
sitt slag i landet. Bygningene av tre har steinmur utenpå, og takene 
er dekket av torv med never under.
Anlegget administreres av Arkeologisk museum i Stavanger.

Sigurd Jorsalfare (Sigurd the Crusader) was sole king of Norway in 
1123. Two years later he made Stavanger an episcopal residence, 
and initiated the construction of the cathedral.
After a fire in 1272 it received a new choir, but from about year 
1300, it has had an unchanged exterior and is today the second 
largest medieval cathedral in Norway. The pulpit is from the middle 
of the 1600’s.

Earlier the canning industry was the main industry in Stavanger.
The fact that the city is now the country’s oil capital, justified the
establishment of Norsk Oljemuseum (The Norwegian Petroleum 
Museum), in 1999. With over 5000 sq. m. the museum displays a 
number of aspects of the extraction of oil and gas in the North Sea. 
Models, films and sound effects, not to mention original 
constructions and interactive exhibits, give visitors good information 
about the oil industry.

A stroll in Old Stavanger takes you back in time. The area includes 
about 170 wooden house from 1700 - and 1800’s, the vast majority 
of them small and painted white. The refurbished and cozy houses 
are largely protected, and the conservation of the area has given 
Stavanger municipality several awards.

In Øvre Strandgate is Norsk 
Hermetikkmuseum, based on the 
fact that the canning industry 
was Stavanger’s main industry 
from the late 1800s until about 
1960. The museum, which 
opened in 1982, describes the 
production from the arrival of 
fish at the factory until canning. 
The accompanying labels, called 
“iddiser” are now collectable. 
An archive shows over 30,000 
labels, and the keenest 
collectors have established the  
“Norway Brand” club.

The Iron Age Farm at Ulland-
haug stands in great contrast to 
the block buildings behind. In 
1967-68, the area was excavated, 

and the Iron Age farm reconstructed at the remains of a farm from 
the migration period of around 350-550 AD. 
In 1975 three houses were reconstructed, as the only examples of 
their kind in the country. The buildings are of wood with a stone wall 
outside, and the roofs are covered with peat with bark underneath.
The farm is managed by the Archeological Museum in Stavanger.
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I Flyhistorisk Museum på Sola vises ca. 30 fly 
fra den 2. verdenskrig og fram til vår tid. Museet 
ble stiftet i 1984 og holder til i en hangar som ble 
bygget av tyskerne under 2.verdenskrig.Blant 
godbitene er et Messerschmidt-fly og alle 
jetjagere som Luftforsvaret har benyttet. En 
egen utstilling fokuserer på de luftkampene som 
foregikk over Norge i 2.verdenskrig.

In Flyhistorisk Museum at Sola there are about
30 aircrafts from the 2nd World War and up to the 
present time. The museum was founded in 1984 
and is housed in a hangar that was built by the 
Germans during the war. Among the goodies is 
a Messerschmidt aircraft and all the fighter jets 
that Luftforsvaret ( The Norwegian Air Force) 
has used. An exhibition focuses on the air battles 
over Norway in WW2.

Hafrsfjord står sentralt i 
Norges historie. Det var her 
Harald Hårfagre i år 872 vant 
slaget mot en del småkonger. 
Skjønt historikerne er uenige, 
er det mye som taler for at 
slaget hadde betydning for 
samlingen av Vestlandet, og 
dermed Norge til ett rike. 
Slaget er forøvrig omtalt i 
Snorre Sturlasons 
“Heimskringla”.
Til minne om slaget ble det 
i 1983 reist et monument 
i bronse, “Sverd i fjell”, 
utformet av billedkunstneren 
Fritz Røed. Monumentet er 
satt opp i Møllebukta, skjønt 
man er ikke sikker på 
nøyaktig hvor slaget sto.
I 1872 ble riksmonumetet på 
Haraldshaugen ved 
Haugesund reist - man regner 
med at dette er 1000 år etter 
slaget ved Hafrsfjord.

Solastranden er en 2,3 km. 
lang sandstrand i Sola 
kommune, mye brukt av 
befolkningen på Nord-Jæren.
Til sine tider er 
vindforholdene ypperlig for 
brettseilere.

Hafrsfjord is central to the 
country’s history. Here 
Harald Hårfagre won the 
battle against some lesser 
known kings in 872. 
Although some
historians disagree, much 
suggests that the battle was 
important for the unification 
of western Norway, and thus 
Norway into one kingdom. 
The battle is described in  
“Heimskringla”, written by 
Snorre Sturlason.
In memory of the battle 
a monument in bronze, 
“Swords in Rock”, designed 
by sculptor Fritz Røed, was 
erected in 1983. The 
monument is set up in 
Møllebukta, though one is not 
sure exactly where the battle 
was.
In 1872, the national 
monument on Haraldshaugen 
at Haugesund was erected - it 
is estimated that this is 1,000 
years after the battle of 
Hafrsfjord.

Solastranden is a 2.3 km. 
sandy beach, widely used 
by the population in North 
Jæren.
At times the wind conditions 
are ideal for windsurfers.

Vistnestunet (bildene under)  i Randaberg kommune er et komplett 
jærtun fra slutten av 1800-tallet, administrert av Jærmuseet. 
Våningshuset fra 1875 er et typisk jærhus. Gården fremstår idag 
omtrent slik den opprinnelig gjorde og drives som besøksgård med 
dyr, skoleundervisning etc.

Vistnestunet (pictures below) in Randaberg municipality is a 
complete Jæren farm from the end of the 1800s, managed by 
Jærmuseet.
The farmhouse from 1875 is a typical of Jæren. Today the farm 
stands almost as it originally did and functions as a farm with 
animals. It is also used in school education, and offers visits for 
children and the public.

Vistvik
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Det fredede Tungenes fyr står ved innseilingen til Stavanger. Forløperen til 
fyret ble etablert i 1828 i form av noen talglys i vinduet til et privathus.
I 1984 ble fyret avfolket og erstattet av en fyrlykt på et skjær. Fyret er nå 
først og fremst et kultursenter.
Landets minste kommune etter areal er Kvitsøy, en øygruppe som 
ligger utenfor Boknafjorden. Bildet under viser hovedøya Kvitsøy, med det 
fredede fyret fra 1829 i bakgrunnen. Tidligere var hummerfiske en viktig 
næringsvei, noe som har gitt støtet til et eget Hummermuseum. Her vises 
fangstredskap, og i akvarier gies et innblikk i hummerens utvikling fra yngel 
til voksen.

The protected Tungenes lighthouse stands at the seaward approach to 
Stavanger. The precursor to the lighthouse was established in 1828 in the 
form of some candles in the window of a private house.
In 1984, the lighthouse was depopulated and replaced by a lighthouse on a 
skerry. The lighthouse is now primarily a cultural centre.
The nation’s smallest municipality by area is Kvitsøy, an archipelago
outside Boknafjorden. The picture below shows the main island of Kvitsøy, 
with the protected lighthouse built in 1829 in the background. Earlier lobster 
fishing was an important industry, which has given rise to a separate lobster 
museum. It shows fishing gear, and aquariums giving information about the 
lobsters development from young to adult.

Sandnes vokste fram som strandsted og havn for Jæren. I 1860 ble 
byen ladested og samtidig egen bykommune.
Basert på store forekomster av leirgrunn, ble teglverkindustrien 
etablert i 1784 - denne fikk mye å si for veksten på 1800-tallet. I 
nyere tid har produksjon av sykler og tekstiler overtatt. Idag preges 
byen av oljerelatert industri, data, forskning og handel. Sandnes 
ligger innerst i Gandsfjorden og er 8. største by i landet. Bildene 
over til venstre viser gågaten i Sandnes by og 
Rhododendronplantningen i Rogaland Arboret. 

Månafossen i Frafjord er med sine 90 m. den niende høyeste i landet. 
Den ligger i et vilt og dramatisk landskap. Fra parkeringsplassen 
stiger stien 180 m. frem mot fossen - noen steder må man faktisk 
holde seg fast i kjetting!

I Ålgård ligger den største fornøyelsesparken i Norge, Kongeparken. 
Her er et utall muligheter for opplevelser, spesielt for barn. Nevnes 
kan berg- og dalbane, bobbane, karusell, sjokoladefabrikk, dyr og 
Stjerneskudd, hvor du i en kapsel “skytes” 60 m til værs.

Bø, Randaberg kommune

Foto: Benjamin Østli         boostli-goturen.blogspot.com

Sandnes emerged as a seaside resort and the port of Jæren. In 1860 
the city became a seaport and simultaneously county borough.
Based on large deposits of clay, brick manufactoring was estab-
lished in 1784 - this was important for the growth in the 1800s. In 
recent times, the production of bicycles and textiles has taken over. 
Today the city is characterized by oil-related industries, information 
technology, research and trade. Sandnes is located at the head of 
Gandsfjorden and is the 8th largest town in the country. The pictures 
above left show a walking street in the city of Sandnes, and the Rho-
dodendron park in Rogaland Arboret.

The waterfall Månafossen in Frafjord with its 90 m is the ninth high-
est in the country. It is situated in a wild and dramatic landscape. 
From the parking area the trail rises 180 m towards the falls - some 
places you actually have to hold on to a chain!

The largest amusement park in Norway, Kongeparken, is in Ålgård. 
There are countless opportunities for adventure, especially for 
children. We can mention roller coaster, bobsleigh track, carousel, 
chocolate factory, animals and Stjerneskudd (Star shot), where you 
are “shot” 60 metres in the air in a capsule.
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Ryfylke og Boknafjorden

Etter slaget ved Hafrsfjord bygget Harald Hårfagre en kongsgård på 
Utstein. I andre halvdel av 1200-tallet ble gården et 
augustinerkloster. 
To ganger på 1500-tallet ble klosteret herjet av brann. Etter en 
rehabilitering i 1950-årene fremstår nå Utstein kloster som et 
museum, men med mulighet for servering, overnatting etc.
Det er vårt eneste bevarte kloster fra middelalderen.

Omkranset av høye fjell strekker Lysefjorden seg 42 km. inn mot 
Lysebotn, hvorfra en dramatisk serpentinvei med 27 svinger fører 
opp fjellsiden. På nordsiden av fjorden reiser Prekestolen seg, mens 
det atskillig høyere (1130 m) Kjerag ligger lenger inn i fjorden og på 
sørsiden. Kjerag oppsøkes i stor grad av basehoppere. Et kjent 
fotomotiv er Kjeragbolten.

After the battle at Hafrsfjord king Harald Hårfagre built a royal 
residence at Utstein. In the second half of the 13th century, the farm 
became an Augustinian monastery. Twice in the 1500s, the 
monastery was ravaged by fire. 

Prekestolen ved Lysefjorden regnes som Rogalands største 
attraksjon. Fjellformasjonen oppsøkes hvert år av anslagsvis 
100  000 mennesker.
Fra Prekestolhytta tar det gjerne halvannen time å nå 
fjellplatået, som er 604 m. høyt og er ganske flat på toppen, 
med mål ca. 25 m x 25 m.

After a rehabilitation in the 1950s Utstein Monastery now appears 
as a museum, but with the possibility of dining, accommodation etc. 
It is the only surviving medieval monastery in Norway.

Surrounded by high mountains Lysefjord stretches 42 km. towards
Lysebotn, from which a dramatic serpentine road with 27 bends 
leads up the mountainside. Prekestolen rises on the north side of the 
fjord,  while the considerably higher Kjerag (1130 m) is located 
further into the fjord on the south side. Kjerag is largely attracted by 
base jumpers. A well known photo motive is Kjeragbolten.

Lysebotn
Kjeragbolten.
Wikimedia Commons / Ivarne

Prekestolen (“ The Pulpit Rock”) at  Lysefjord is considered 
Rogaland’s biggest attraction. It is estimated that 100,000 
people visit the rock formation each year.
From Prekestolhytta, it might take one and a half  hours to 
reach the plateau, which is 604 meters high and  quite flat on 
top, with  distances of  about 25 m x 25 m.

Foto: Tormod Haraldsen



På Fossanmoen i Forsand kommune har grundige 
utgravninger konkludert med at her har vært bosetting fra 
rundt år 1500 f.Kr. til 600 e.Kr. Spor etter flere hundre hus 
er avdekket. I Landa Fortidslandsby er noen av husene 
rekonstruert., i form av hus fra bronsealderen, gildehall 
og smie. Bildet viser bronsealderhuset (ferdig 1995) og et 
lite lagerhus uten vegger. Ved rekonstruksjonen er det ikke 
benyttet spiker.

On Fossanmoen in Forsand municipality thorough 
excavations have concluded that people have lived there 
from around the year 1500 BC to 600 AD. Traces of several 
hundred houses have been uncovered. In Landa Fortids-
landsby (Landa prehistoric village)  some of the houses from 
the Bronze Age, a banquet hall and a forge are 
reconstructed. The image shows the Bronze Age house 
(1995) and a small warehouse without walls. The 
reconstruction did not include use of nails.

Rogalands nest største kommune etter areal er Hjelmeland - dette 
skyldes store fjellområder i østlige deler. Foruten jordbruk, frukt og 
bær, er kommunen kjent for produksjon av sponkorger og jærstoler.
På fergeleiet i tettstedet Hjelmeland finner man en indikasjon på 
sistnevnte.

Rogaland’s second largest municipality by area is Hjelmeland - this 
is due to large mountain areas in the eastern parts. Besides farming, 
fruits and berries, the municipality is known for manufacturing 
chipbaskets and special chairs, “Jærstoler” (picture above).

Fra slutten av 1600-tallet var Jelsa det dominerende 
handelsstedet i Ryfylke, med bl.a. dampskipkai, 
gjestgiveri og handelsmann. I 1774 ble det også reist skole 
her. Iøynefallende på stedet er eiendommen Bjergsted ved 
den gamle dampskipskaien. Dette godt bevarte og idylliske 
strandstedet i Suldal kommune har få innbyggere om 
vinteren, men om sommeren sørger turistene for liv og røre.

From the late 1600’s, Jelsa was the dominant place of trade 
in Ryfylke, supported by a quay for steamers, guesthouse 
and shop. In 1774, a school was built here. By the old 
steamer pier the property Bjergsted is striking. This 
well-preserved and picturesque seaside resort in Suldal 
municipality has few inhabitants in winter, but in summer 
the tourists provide a lively atmosphere.

Årdal gamle kirke er en av de mest spesielle 
trekirkene vi har.
Etterhvert som den ble for liten, ble den påbygd 
fram til tre deler, i årene 1619-1709. Utsmykningen 
innvendig i renessansestil er godt bevart.

Årdal old church is one of the most unique wooden 
churches we have. As it was too small, it was 
extended into three parts, in the years 1619-1709. 
The decoration inside in the Renaissance style is 
well preserved.

På Solbakk i Strand kommune ble det i 1923 
oppdaget et stort helleristningsfelt med ca. 40 skips-
figurer og sirkler (solen?) fra bronsealderen.

A large rock was discovered in 1923 at Solbakk in 
Strand borough. It was carved with approx. 40 vessel 
shapes and circles (the sun?) from the Bronze Age.

Flor & Fjære på øya Sør-Hidle er en kjent attraksjon i Ryfylke.
Foruten restaurant er her en blomstrende hage med sommer-
blomster, stauder og eksotiske planter. Ønsker du å besøke et fristed 
for nytelse, må du delta på en av turene med båt fra Stavanger.

Vigatunet er et gammelt gårdsanlegg i Hjelmeland kommune. De 
eldste bygningene er fra 1600-tallet, men slik anlegget nå fremstår er 
etter en ombygging i 1821. En historisk frukthage forteller om 
fruktdyrking i distriktet i flere hundre år. Vigatunet ble museum i 
1970, som en del av Ryfylkemuseet.

Flor & Fjære on the island of Sør-Hidle is a famous attraction in the 
region Ryfylke. Besides the restaurant here is a flourishing garden 
with summer flowers, perennials and exotic plants. If you want to 
visit a haven for pleasure, you must attend one of the tours by boat 
from Stavanger.

Vigatunet is an old farmstead in Hjelmeland. The oldest buildings 
are from the 1600s, but after a rebuilding in 1821 there have been no 
changes. A historic orchard tells about growing fruit in the district 
for several hundred years. In 1970 Vigatunet became a museum, as 
part of Ryfylkemuseet.
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Suldalslågen er en kjent lakseelv - særlig nedenfor Sandsfossen 
(bildet). Her er også et laksestudio hvor man kan betrakte laksen i en 
laksetrapp.
Laksefisket har lange tradisjoner i Suldal. Flere lakseslott er bygget, 
bl.a. Lindum (bildet), som ble oppført på slutten av 1800-tallet av en 
engelsk aristokrat. 
I Suldalslågen arrangeres en spesiell aktivitet, laksesafari. Iført 
overlevingsdrakt, snorkel og maske flyter du fritt nedover elven på 
jakt etter naturopplevelser under vann, særlig laks.

Ryfylkemuseet har sin hovedavdeling på Sand, i et restaurert sjøhus 
fra 1850. Her er faste og skiftende utstillinger, folkemusikkarkiv for 
fylket og kunstutstillinger. Utenfor ligger den restaurerte jekten “ 
Brødrene af Sand”, bygget i Vindafjord i 1866. 
Lenger inn i Suldal ligger en avdeling av museet, Kolbeinstveit 
bygdetun. Anlegget fra 1850-årene er et levende museum, med vert-
skap og dyr. Den eldste bevarte trebygning i Rogaland, 
Guggedalsloftet (bildet) fra 1281  er flyttet hertil.

Suldalslågen is a famous salmon river - especially below the 
waterfall Sandsfossen (pictured). Besides the waterfall there is an 
aquarium where you can watch salmon in a salmon ladder.
Salmon fishing has a long tradition in Suldal. More salmon castles 
were built, including Lindum (pictured), which was built in the late 
1800’s by an English aristocrat.
In the river a special activity is arranged, salmon safari. Wearing a
survival suit and other equipment you float freely down the river in 
search for life under water, especially salmon.

In Sand, Ryfylkemuseet has its main section in a restored boathouse 
from 1850. Here are permanent and changing exhibitions, a folk 
music archive for the county and art exhibitions. Outside the 
building is the restored sloop  “Brødrene af Sand”, built in 
Vindafjord in 1866. Further into Suldal is a section of the mu-
seum, Kolbeinstveit. The resort from the 1850s is a living museum, 
with   animals. The oldest preserved wooden building in Rogaland, 
Guggedalsloftet (pictured) from 1281 has been moved here.
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