
Røynevarden ved Suldalsvannet er en gammel husmannsplass fra 
1800-tallet. På plassen er det seks hus, det eldste fra 1832. Husene 
ble restauret 2007-2009 og er en del av
Ryfylkemuseet. 
Ryfylkeveien går langs rv.13 fra Sandnes til Røldal og videre langs 
rv.520 til Sauda. Deler av veien har nå status som Nasjonal turistvei.
Motivet over er tatt på fjellet et stykke fra Sauda.

Jonegården på Hustveit (det store bildet under) i Sauda kommune 
ble i 1987 kjøpt av det offentlige, og fungerer nå som museum. 
Bygningene fremstår slik de var på slutten av 1800-tallet, og i 
våningshuset er mye av det opprinnelige interiøret fra 1890 bevart.
Sauda var tidlig en viktig industrikommune, med Sauda Smelteverk 
som den dominerende bedriften. Noe av industrihistorien gjenspeiles 
i deler av Sauda, bl.a. i arkitekturen i Åbøbyen (nederste bilde til 
venstre). Her er også et industriarbeidermuseum.
Tveittunet (nederst) er en gammel og restaurert gård med laftehus.
Innredningen er typisk for hus i Sauda på slutten av 1800-tallet.

Røynevarden at Suldalsvannet is an old croft from the 1800s. There 
are six houses on the site, the oldest from 1832. The houses were 
restored in 2007-2009 and are part of Ryfylkemuseet.
Ryfylkeveien follows rv.13 from Sandnes to Røldal, and further along 
rv.520 to Sauda. Part of the road has now the status of a
National Tourist Road.
The picture above is taken in the mountain some distance from 
Sauda.

Jone Farm at Hustveit (big picture below) in Sauda was bought by 
the authorities in 1987, and now functions as a museum. The build-
ings appear as they were at the end of the 1800s, and in the
farmhouse much of the original interior from 1890 is preserved.
Sauda was an important early industrial district, with Sauda 
Smelteverk as the dominant company. Some of the industrial history 
is reflected in parts of Sauda, including the architecture in Åbøbyen 
(bottom left photo). Here is also an industrial worker museum.
Tveitetunet (bottom) is an old restored farm with log houses.
The interior decor is typical for houses in Sauda in the late 1800’s.
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Den gamle seilskutebyen Skudeneshavn sør på Karmøy har landets 
største sammenhengende bebyggelse av små, hvite trehus. 
Atmosfæren er i stor grad som for 200 år siden, da byen ble 
grunnlagt, basert på sildefiske, hummerfiske og handel. Midt på 
1800-tallet gjorde seilskutene sin inntreden, i den grad at 
Skudeneshavn har fått betegnelsen Seilskutebyen.
Omkring 1850 hadde byen 125 hus og 100 sjøboder. De aller fleste  
er å finne idag, noe som skaper et intimt og historisk miljø. 
Om sommeren trekkes store mengder turister til Skudeneshavn, 
særlig attraktivt er det å vandre gjennom Søragadå.
Mange besøker Museet i Mælandsgården, med bl.a. frisørsalong, 
tannlegekontor, krambod og utstillinger om fiske og sjøfart.

The old sailing ship town of Skudeneshavn south on Karmøy has 
the country’s largest contiguous settlement of small, white wooden 
houses.
The atmosphere is very much like it was 200 years ago, when the 
town was founded, based on herring fishing, lobster fishing and 
trade. In the middle of the 1800s sailing ships made their entry, 
to the extent that Skudeneshavn has been named the “Sailing ship 
town”. In about 1850 the town had 125 houses and 100 warehouses. 
Most of them are still standing, which creates an intimate and his-
torical environment.
In summer, large amounts of tourists come to Skudeneshavn. 
It is particularly attractive to walk through Søragadå street.
Many visit the museum in Mælandsgården, where one can 
experience a hair salon, dentist, general store and exhibitions on 
fishing and shipping.

Den værharde kyststrekningen langs Karmøy har fremtvunget 
kunstige havner, som her i fiskeværet Sandve.

Vigsnes Grubemuseum på Visnes skildrer historien om et av landets 
største kobberverk. Oppdageren av malmfunnet tok kontakt med 
Antwerpen Gruveselskap, som overtok rettighetene. Utvinningen 
startet i 1865. Gamlegruva var i drift fram til 1895, men 
virksomheten i gruveområdet opphørte først i 1972. Da aktiviteten 
var størst, arbeidet ca. 3000 mann på anlegget.
Kobberet i Frihetsgudinnen i New York stammer fra Vigsnes. Noen 
har trukket dette i tvil, men analyse av kobberet i statuen i 1985 
bekrefter at det kommer fra gruvene på Visnes. 

The harsh coastline along Karmøy has made artificial harbours 
necessary, as here in the fishing village of  Sande.

Vigsnes Grubemuseum (Vigsnes Mining Museum) at Visnes depicts 
the story of one of the country’s biggest copper plants. The discover-
er of the ore contacted Antwerpen Mining Company, which overtook  
the rights. The production started in 1865. The old mine Gamlegruva 
was in operation until 1895, but the operations in the mining area 
lasted until 1972. When the activity was greatest, approximately 
3000 men worked at the plant.
The copper in the Statue of Liberty in New York originate from 
Vigsnes. Some have doubted this, but the analysis of copper in the 
statue in 1985 confirms that it comes from the mines at Visnes.

Nord - Rogaland
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Åkrasanden, Karmøy

Den gården Harald Hårfagre anla på Avaldsnes på Karmøy omkring 870, 
kom til å fungere som kongsgård i bortimot 600 år. Olav Tryggvason 
bygde en trekirke her, og ca.1250 reiste Håkon Håkonsson Olavskirken 
(bildet). Håkon Håkonsson viet kirken til Olav den Hellige. Avaldsnes 
fikk således betydning som stoppested for pilgrimer som var på vei til 
graven til Olav den Hellige i Nidaros. Langs den ene veggen står en 
steinstøtte, Maria synål. Ifølge sagnet vil verden gå under den dagen 
støtten berører veggen.
Basert på den store betydning Avaldsnes har hatt for vår historie, er 
Nordvegen Historiesenter etablert på stedet. 
På Bukkøy, like utenfor Avaldsnes er bygget et 25 m. langt vikinghus.
Dette samt et stort nøst, urtehage og åker gir et godt innblikk i levemåten 
til vikingene.

Haugesund er første gang nevnt ca.1230, av Snorre Sturlason. 
Det sies at byen er bygd på sildebein - dette skyldes at år med rikt 
sildefiske gjorde at Haugesund fikk bystatus i 1854. På slutten av 
1800-tallet ble utviklet en stor flåte av seilskip. 
Dominerende i bybildet er Smedasundet og en bebyggelse av 
hvitmalte trehus. 
Navnet Smedasundet har sin opprinnelse i en smed, som var en av de 
første håndverkere som etablerte seg ved sundet ca.1815. 
Byen forbindes ofte med Sildajazzen, en folkefest som trekker til seg 
tusener av tilreisende, mange i båt. 
Siden 1973 har Haugesund hatt ansvaret for Filmfestivalen - denne 
vurderes som en av de viktigste i Skandinavia. En statue av Marilyn 
Monroe har fått plass ved Smedasundet, noe som henspiller på 
hennes mulige aner i byen.
Haugesund er også kjent for sitt rosa rådhus, skjenket byen av en 
skipsreder i 1931, og Karmsund Folkemuseum.
Like nord for byen ble Riksmonumentet reist i 1872 til minne om 
Harald Hårfagres samling av Norge til ett rike 1000 år tidligere. 
Den 17 m. høye obelisken er omgitt av 29 steiner, en fra hver av de 
gammelnorske fylkene som ble samlet til ett rike. Ifølge Snorre skal 
Harald Hårfagre være gravlagt på stedet.

Haugesund is first mentioned about 1230, by Snorre Sturlason. It is 
said that the city is built on herring bones - this is due to the fact that 
years of rich herring fishing gave   Haugesund a city status in 1854. 
At the end of the 1800s a large fleet of sailing ships was developed.
Dominating the city is Smedasundet and a settlement of white 
painted wooden houses.  
Smedasundet got its name from a blacksmith, who was one of the 
first craftsman who established himself here about 1815.
The city is often associated with Sildajazzen, a jazz festival that 
attracts thousands of visitors. 
Since 1973 Haugesund was responsible for Filmfestivalen - this is 
considered one of Scandinavias most important film festivals. 
By Smedasundet is a statue of Marilyn Monroe, which points to her 
potential ancestors in the city.
Haugesund is also known for its pink town hall, donated by a 
shipowner in 1931, and Karmsund Folkemuseum. 
Just north of the town Riksmonumentet (The National Monument) 
was erected in 1872, in memory of Harald Hårfagre’s unification of 
Norway into one kingdom 1000 years earlier. The 17 m high obelisk 
is surrounded by 29 stones, one from each of the old Norwegian 
counties that were united into one kingdom. According to Snorre, 
Harald Hårfagre is buried here.

The farm that king Harald Hårfagre established at Avaldsnes in 
Karmøy in about 870, came to function as a royal residence for 
almost 600 years. Olav Tryggvason built a wooden church, and in 
about 1250  Håkon Håkonsson built Olavskirken (pictured) here. 
Håkon devoted the church to Olav den Hellige. Avaldsnes was thus 
important as a stopover for pilgrims on their way to the tomb of  
Olav den Hellige in Nidaros. Along one wall stands a pillar, Maria’s 
needle. According to legend, the world will go under the day it 
touches the wall.
Based on the importance Avaldsnes has had on our history, 
Nordvegen Historic Centre was established on the site. A 25 m long 
viking house (pictured) was built on Bukkøy, just outside Avaldsnes.  
This, a large boathouse, a herb garden and field gives a good insight 
into the lifestyle of the vikings.
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Til Sandbekken bygdetun i Tysvær kommune er flyttet det huset 
Cleng Persson vokste opp i. Han ansees å være pioneren for 
utvandringen til Amerika tidlig på 1800-tallet. Den dårlige 
levestandarden på den tiden var nok mye av årsaken til utvandrigen 
- dette gjenspeiles også i hjemmet til Cleng Perssons familie. 
I 1821 reiste han til U.S.A. for å undersøke mulighetene for en norsk 
utvandring. Som en følge av dette dro det første skip , 
“Restaurationen” ut fra Stavanger med 52 emigranter ombord i 1825.
Etter initiativ av Stiftelsen Emigrantskipet Restaurationen ble en 
kopi av skipet sjøsatt i 2010.

Bømlo er en kommune med ca. 900  øyer sør i Hordaland 
fylke. Den største og viktigste av disse, Bømlo ble knyttet til 
fastlandet først i 2001. Tradisjonelt har Bømlo vært og er en 
typisk fiskerikommune, men oppdrettsnæringen er nå også av 
stor betydning.
Bildet er hentet fra havnen i Espevær, en øy utenfor Bømlo.
I forgrunnen en selvbetjent kabelferge som frakter deg over 
sundet. Stedet opplevde en Klondyke-stemning på 1800-
tallet da silden kom - det kunne være 20000 fiskere samlet 
her. Mange oppsøkte vertshuset Baadehuset, som fremdeles 
står i Espevær. Øya assosieres av mange med UFO - ringen 
vest på øya, en ringformet forsenkning med omkrets 63 m.

Bømlo is a municipality with approx. 900 islands in southern 
Hordaland county. The largest and most important of these, 
Bømlo was connected to the mainland in 2001. Traditionally 
Bømlo has been, and is, a typical fishing municipality, but 
aquaculture is now also of great importance.
The picture is from the port of Espevær, an island off Bømlo.
In the foreground a self-serving cable ferry that takes you 
over the sound. 

Moster gamle kirke er en steinkirke fra 1100-tallet, og blir således 
regnet for å være en av de eldste i landet. Den er sannsynligvis 
bygget på tuftene etter en kirke som ble oppført i 995 av Olav 
Tryggvason. Olav den Hellige holdt et ting på Moster i 1024 - her 
ble den første kristenretten i landet innført.
Like ved kirken er et kalksteinbrudd hvor det årlige Mostraspelet 
avholdes. Dette er et sagaspill skrevet av Johannes Heggland, basert 
på hendingene i år 995, 997 og 1024 på Moster, og innføringen av 
kristendommen i Norge.

Røyksundkanalen skiller Moster fra det øvrige Bømlo, og er en 
snarvei for båtturister og andre. På 1800-tallet ble den gjort bredere 
slik at notbåtene under vårsildfisket kunne komme igjennom.

Moster old church is a stone church from the 1100s, and is thus 
considered to be one of the oldest in the country. It is probably
built on the site of a church that was erected in 995 by king Olav
Tryggvason. King Olav den Hellige held an assize at Moster in 1024 
- it was here the first Christian law of the country was introduced.
Near the church is a limestone quarry where the annual 
Mosterspelet is held. This is a historical play written by Johannes 
Heggland. It is based on the events in 995, 997 and 1024 at Moster, 
and the introduction of Christianity in Norway.

Røyksundkanalen separates Moster from the rest of Bømlo, and is a 
shortcut for boaters and others. In the 1800s it was made wider so 
that the seine boats could pass during the spring herring fisheries.

Sunnhordland

The place experienced a Klondike-atmosphere at the 1800th century when 
the herring came. 20,000 fishermen could be gathered there. Many visited 
the inn Baadehuset, which still stands in Espevær. The island is associated 
by many with the UFO - ring west on the island, an annular groove with a 
circumference of 63 m.

Vikedal bygdemuseum (over) har en samling på ca. 1500 gjenstand-
er som viser arbeids- og hverdagslivet i 
området. Blant disse er funn fra vikingtiden og tidligere, det mest 
fremtredende er et solkors fra Søndenå.

Vikedal bygdemuseum (above) has a collection of approx. 1500 
items showing work and everyday life in the area.
Among these are findings from the Viking era and earlier, the most 
prominent is a solar cross from Søndenå.

Nerheimstunet (over) fra 1859 ligger et kort stykke fra Ølen 
sentrum. I eldre tider ble stedet kalt Njardheim, etter Njord som var 
sjøguden og fruktbarhetsguden i  norrøn mytologi. I førkristen tid sto 
det et gudehov her, og fram til 1860 var plassen kirkested.

Nerheimstunet (above) is a courtyard from 1859, situated a short 
distance from Ølen center. In ancient times, the site was called 
Njardheim after Njord, the Sea god and Fertility god in Norse 
mythology. In pre-Christian times it was a pagan here, and a church 
until 1860.
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The house Cleng Persson grew up has been moved to Sandbekken 
bygdetun in Tysvær. He is considered to be the pioneer of the
emigration to America in the early 1800’s. The poor living 
conditions at that time were probably the main reason for emigrating 
- this is also reflected in the home of Cleng Persson’s family. 
n 1821 he traveled to the U.S.A. to investigate the possibilities for a 
Norwegian emigration. As a result of this the first ship, 
“Restaurationen”  left Stavanger with 52 emigrants on board in 
1825.
On an initiative of a foundation a replica of the ship was launched 
in 2010. 

Under den andre verdenskrig benyttet motstandsmannen Sverre K. 
Andersen dekknavnet Arquebus. Til hans ære er et av landets største 
okkupasjonsmuseer, beliggende i Tysvær kommune, gitt navnet 
Arquebus krigshistoriske museum. Museet tar bl.a. for seg vår 
krigshistorie, dagliglivet under krigen, motstandsbevegelsen og 
frigjøringen.

During World War II the resistance fighter Sverre K. Andersen used 
the alias Arquebus. In his honour one of the country’s biggest occu-
pation museums, located in Tysvær municipality, is named Arquebus 
krigshistoriske museum. It deals with our war history, daily life dur-
ing the war, the resistance movement and the liberation.



I det gamle handelsstedet Brandasund nord på Bømlo er bygninger 
fra 1700- og 1800-tallet bevart. I den store sildeperioden fikk 
Brandasund en voldsom oppsving, bl.a. ble det bygget en hermetikk-
fabrikk i 1897. Broene som fører helt ut til Brandasund gir mulighet 
til fine utsyn (bildet over) og letter adkomsten til stedet.
På andre siden av sundet holdt Nillo på Skjeret til - hennes kjente 
butikk er nå omgjort til museum.

Buildings from 1700 - and 1800’s are preserved in the old trading 
place Brandasund on northern Bømlo. In the great herring period,
Brandasund got a tremendeous boom, among others it was built a 
cannery in 1897. The bridges that lead the way to Brandasund allow 
for nice views (pictured above) and easy access to the place.
On the other side of the strait was Nillo på Skjeret - her famous shop 
is now converted into a museum.

Fitjar kommune på Stord omfatter ca. 350 øyer. Det er et historisk 
sus over tettstedet Fitjar, Harald Hårfagre hadde kongsgård her, men 
mest kjent er slaget i 961 da Håkon den gode fikk banesår. Med stort 
blodtap ble han fraktet mot Bergen, men måtte gå i land på 
Håkoshella, hvor han var født. Her døde han.

Fitjar municipality inludes approx. 350 islands. There is a historical 
atmosphere in the village of Fitjar. Harald Hårfagre had a royal 
residence here, but most famous is the battle in 961 when king 
Håkon den gode was mortally wounded. With major blood loss, he 
was transported in the direction of Bergen, but had to go ashore in 
Håkoshella, where he was born. He died here and in memory of him 
a monument is erected in Fitjar.

Leirvik er handels- og kommunesenteret i Stord kommune. 
Hystadmarka (bildet over) er et kjent utfartsområde. Gravrøyser 
vitner om tidlig bosetning i området, i et par av dem er funnet 
gjenstander fra bronsealderen.

Leirvik is the commercial and administrative centre of Stord 
municipality. Hystadmarka (above) is a famous recreation area. 
Grave-mounds give evidence of early settlement in the area, in a few 
of them objects from the Bronze Age are found.

Sunnhordland Museum, stiftet 1913 viser gamle 
bygninger i et tun i Vidsteenparken i Leirvik. Mest 
kjent er Ådlandstova fra år 1400. Husene er tilflyttet fra 
forskjellige deler av Sunnhordland.
Museet administrerer også andre samlinger i 
Sunnhordland, bl.a. Sæbøtunet i Etne.

Sunnhordland Museum, founded in 1913, shows old buildings in a 
court-yard in Vidsteenparken in Leirvik. Best known is Ådlandstova from 
1400. The houses are transferred from different parts of Sunnhordland. 
The museum also manages other collections in Sunnhordland, including 
Sæbøtunet in Etne.

Tysnes kommune er en mytisk øygruppe i Hardangerfjorden, mye 
omspunnet av kultur og historie. Tysnes var en tid det religiøse 
senteret for store deler av Vestlandet.
Tysnes har en variert natur, fra øyer og svaberg til furuskoger, 
lyngheier og fjellvidder. Høyest rager Tysnessåta 753 m.o.h.
Det største tettstedet er Våge (bildet) på Tysnesøy. 
Kommunikasjonsmessig er stedet viktig, med bl.a. ferge til Halhjem 
i Os.

Tysnes is a mythical archipelago in Hardangerfjorden, characterized 
by a lot of culture and history. At one time it was the religious center 
for large parts of Western Norway.
Tysnes has a varied nature, from islands and slopes of naked rock to 
pinewoods, moorland and mountain ranges. The highest 
mountain is Tysnessåta, 753 meters above sea level. Våge (picture, 
right), with its ferry communication with Halhjem in Os, is the 
largest settlement on Tysnesøy.

En av attraksjonene på Tysnes er Årbakka handelsstad, 
etablert 1898 som et typisk vestlandsk handelssted 
med handelsbu, sjøbu og smie. Her har også vært 
postkontor og dampskipsekspedisjon.
Sjøbu og smie måtte rehabiliteres etter en brann i 
1929, men bygningenes eksteriør og interiør er slik de 
var i 1930.
Like ovenfor er et gravfelt fra eldre jernalder, med 
flere bautasteiner.

One of the attractions on Tysnes is Årbakka 
emporium, established 1898 as a typical western 
norwegian trading place with a commercial house, sea 
house and smithy. Here has also been a post office and 
steam boat dispatch.
The sea house and the smithy had to be renovated 
after a fire in 1929, but now the building’s exterior 
and interior are what they were in 1930.
Just above is a burial ground from the early Iron Age, 
with several obelisks.
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Etne kommune ligger helt sør i Hordaland. Det 
største tettstedet Etnesjøen er kjent for sitt 
frodige landskap, mange fornminner, bl.a. 
Stødle kirke fra 1160, flere helleristningsfelt og 
en god lakseelv. 
I sentrum står en statue av Magnus Erlingsson, 
født og oppvokst i Etne. Bare 5 år gammel ble 
han Norges konge, og regjerte i tidsrommet 
1161-1184.
Vikingskipet Kong Magnus er en 8 m. lang 
kopi av Osebergskipet.

Etnefjorden

Innerst i Åkrafjorden i Etne kommune sender den 612 m. høye 
Langfoss sine vannmasser utover berget. Fossen er den femte 
høyeste i landet og nytes av svært mange forbipasserende..

In the inmost part of Åkrafjorden in Etne municipality the 612 m.
high Langfoss, the fifth highest in the country, is enjoyed by many 
passersby.

Etne municipality is located in the far south of 
the county of Hordaland. The largest rural 
district Etnesjøen is known for its lush 
landscape, many historical relics, including 
Stødle church from 1160, several rock carvings 
and a good salmon fishing river.
In the centre stands a statue of Magnus 
Erlingsson, born and raised in Etne. Only 5 
years old, he was the king of Norway, and ruled 
in the period 1161-1184.
The Viking ship King Magnus is an 8 meter 
long replica of the famous Oseberg ship.42



Tettstedet Skånevik i Etne kommune er kalt 
“Sunnhordlands perle” på grunn av sitt preg av 
sørlandsidyll. Her er gjestgiveri fra 1785, Norsk 
Motormuseum og en nedlagt sardinfabrikk etablert 
1908 av Chr. Bjelland & Co. 
Postveien fra 1785 går fra Skånevik over fjellet til 
Etne. Kjent er også Peparen, en holme forbundet 
med en trebro. Denne fungerer som badeplass og gir 
mulighet for fine solnedganger.

Skånevik in Etne municipality is called “The pearl 
of Sunnhordland” because of the resemblance with 
idyllic places in the south of Norway. Here is an inn 
from 1785, Norsk Motormuseum (Norwegian Motor 
Museum) and a former sardine factory established 
in 1908 by Chr Bjelland & Co.
The Post road from 1785 runs from Skånevik over 
the mountain to Etne. Outside the centre is Peparen, 
a small island connected by a wooden bridge. This 
acts as a bathing place and allows for nice sunsets.

Halsnøy kloster ble sannsynligvis anlagt ca.1163 av 
Erling Skakke, i sammenheng med kroningen av sønnen 
Magnus. Augustinerklosteret var ett av de viktigste og 
største i Norge i middelalderen, og eide store 
eiendommer på Vestlandet.
Etter reformasjonen begynte forfallet, i 1630 ble stein fra 
kirkeruinene brukt til utbedring av de andre 
bygningene. I to hus er det meste av murene bevart.

Halsnøy monastery was probably built about 1163 by 
Erling Skakke, in conjunction with the coronation of 
his son Magnus. The Augustinian monastery was one of 
the most important and largest in Norway in the Middle 
Ages, and owned large estates in Western Norway.
After the Reformation the decay began, in 1630 stones 
from the church ruins were used for repairs of the other 
buildings. Most of the walls of two houses are 
preserved.

En av de store attraksjoner på Vestlandet er Baroniet Rosendal i 
Kvinnherad kommune. I 1658 giftet Norges rikeste arving, Karen 
Mowat seg med den danske adelsmann Ludvig Rosenkrantz. 
I bryllupsgave fikk de gården Hatteberg, hvor de bygde sitt slott. 
Dette sto ferdig i 1665. Slekten Rosenkrone overtok Baroniet i 1745 
og eide det fram til 1927, da godset ble overdradd Universitetet i 
Oslo. Slottet er omgitt av en romantisk og vakker landskapspark.

Hardangerfjorden fra Rosendal

One of the major attractions in Western Norway is the Barony 
Rosendal in Kvinnherad. In 1658 Norway’s richest heiress, Karen 
Mowat married the Danish nobleman Ludvig Rosenkrantz.
They received Hatteberg farm as a wedding gift and it was here 
they built their castle. This was completed in 1665. The Rosenkrone 
family took over the Barony in 1745 and owned it until 1927, when 
it was transferred to the University of Oslo. The castle is surrounded 
by a beautiful romantic park.
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Foto: Kjartan Pettersen

Fra Rosendal: Oversiktsbilde med fjellet Malmangernuten 889 
m.o.h., Kvinnherad kirke fra ca. 1250, den røde sal i Baroniet, fra 
hageanlegget rundt Baroniet og Rosendal Musikkfestival.

From Rosendal: Overview picture of Rosendal including the 
mountain Malmangernuten 889 m, Kvinnherad church from about 
1250, the red room in the Barony, from the Barony garden and the 
Music Festival.

Furebergfossen i Mauranger er et flott syn spesielt ved stor 
vannføring om våren - de aller fleste bilturister stopper her.
En bro krysser fossen, og er du heldig får du vasket bilen din!

Furebergfossen in Mauranger is a wonderful sight especially at 
large water flows in the spring - most road travellers stop here.
A bridge crosses the waterfall, and if you are lucky you will get 
your car washed!

Fra Sundal går en grusvei noen km. inn til 
Bondhusvatnet, hvor man har utsyn mot 
Bondhusbreen, som er en arm av isbreen 
Folgefonna. Fra Bondhusvatnet går den mer 
enn 100 år gamle Keiserstien opp til 
Folgefonna. På denne Norges tredje største 
isbre arrangeres breturer om sommeren.

From Sundal a gravel road runs a few 
kilometers to the Bondhusvatnet lake, where 
you can see the Bondhus glacier, which is an 
arm of the Folgefonna glacier. From 
Bondhusvatnet the Keiserstien path, opened 
1890, leads to Folgefonna, the third largest 
glacier in Norway.
Every summer you may participate in 
guided glacier tours here.
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Hardanger

Jondal er en kommune i Hardanger, med en lang kystlinje mot 
Hardangerfjorden. Kommunen har lange tradisjoner i båtbygging og 
skiferbrudd. Et kjent område mellom tettstedet Jondal og Herand er 
Hereiane (bildet over), med en spesiell natur ned mot fjorden.
Tettstedet Jondal har fine sveitserhus, gjestgiveri fra 1853 og 
Viketunet fra 1600- og 1700-tallet.
Fra tettstedet går vei gjennom Krossdalen og opp til isbreen 
Folgefonna 900 m.o.h., hvor Folgefonna sommerskisenter ligger.

Jondal is a municipality in Hardanger, with a long coastline along 
the Hardangerfjord. It has long traditions in shipbuilding and slate 
quarries. A well known area between the Jondal centre and Herand 
is Hereiane  (above), with a special landscape.
The Jondal centre has fine houses built in the Swiss style, a guest 
house from 1853 and the museum Viketunet from the 1600 - and 
1700’s. From here a way leads through Krossdalen up to the 
Folgefonna glacier Folgefonna 900 meter above sea level, where 
you may enjoy a summer ski centre.
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