
Siden etableringen i 1960 er Akvariet blitt en av de mest søkte opplevelser i 
Bergen, ikke bare for byens gjester, men også for de fastboende. Her kan man 
betrakte en av Europas største samlinger av fisk og virvelløse dyr fra 
Nordsjøen, samt tropiske arter, pingviner, sel, slanger og krokodiller.
Fantoft stavkirke ble opprinnelig oppført i Fortun i Sogn ca.1170, men flyttet 
til Bergen. Den ble satt i brann i 1992, men gjenoppbygd fem år senere som en 
tro kopi av den gamle.
Bergen skylder komponisten Edvard Grieg (1843-1907) stor takk for at den, 
som hans fødeby, er blitt kjent i alle verdensdeler. Sammen med sin kone Nina 
fikk han reist en bygning på Troldhaugen i 1884-85. Området med villaen, 
komponisthytten, museumsbygningen og konsertsalen Troldsalen har nå status 
som museum.

Since its establishment in 1960, the Aquarium has become one of the most 
attractive experiences in Bergen, not only for the tourists but also for the 
residents. Here you can watch one of Europe’s largest collections of fish and 
invertebrates from the North Sea, and also tropical species, penguins, seals, 
snakes and crocodiles.

Fantoft stave church was built in Fortun in Sogn  about 
1170, and later moved to Bergen. It was set on fire in 1992 
and rebuilt five years later as a true copy of the old one.

Mainly on account of the composer Edvard Grieg (1843-
1907), Bergen has become known all over the world. 
Together with his wife Nina, he erected a building at 
Troldhaugen in 1884-85. The area, with the villa, the 
composer hut, the museum building and the concert hall 
Troldsalen has been given museum status.
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    Nordhordland og OsterfjordenPå noen minutter fører Ulriksbanen 
deg opp til en høyde av 607 m.o.h., 
hvorfra du har en nydelig utsikt over 
byen, fjellene og øyriket i vest.
Fjellet Ulriken 643 m.o.h. er byens 
nest høyeste fjell, slått av Gullfjellet.
Mange benytter seg av turterrenget 
innover fjellet, og den årlige 
7-fjellsturen går forbi her.
De tre småbildene under viser 
karakteristisk småhusbebyggelse på 
Klosteret, seilskipet 
“Statsraad Lehmkuhl”, bygget 1914 i 
Bremerhaven som skoleskip for den 
tyske handelsflåten og det 
opprinnelige lyststedet Damsgård 
Hovedgård. Den fredede bygningen 
med rokokkofasade fra 1770-årene har 
vært museum siden 1993.

Ulriksbanen leads you in a few minutes  
up to 607 meters above sea level, 
where you may have a beautiful view of 
the city, the mountains and the islands 
in the west. The Ulriken 
mountain 643 meters above sea level is 
the second highest mountain in Bergen, 
exceeded only by Gullfjellet.

From the upper station of Ulriksbanen, many hike the various paths into the mountains, and the 
annual 7-fjellsturen (7-Mountain Route) passes through.

The three minor pictures below show characteristic small wooden houses in Bergen, the sailing 
ship “Statsraad Lehmkuhl”, built 1914 in Bremerhaven as a training ship for the German merchant 
fleet and Damsgård Hovedgård (The Damsgård Manor). This protected building with its rococo 
facade from the 1770s has been a museum since 1993.

Osterøy, Norges største innlandsøy har en variert natur, fra 
høye fjell i nord og øst til skogkledde områder og 
kulturlandskap i sør og vest. Dette er grunnen til at øya 
kalles “Norge i miniatyr”. Osterøy er forbundet med 
fastlandet med bro og ferge. Kommunen er den største 
skogbrukskommunen i Hordaland.

Osterøy, the largest inland island in the country has a varied 
landscape, from high mountains in the north and east, to  
forested areas and farmland in the south and west. This is 
why the island is called “Norway in miniature”. 
Osterøy is connected to the mainland by bridge and ferry, 
and is the largest forestry municipality in Hordaland.

Havråtunet på Osterøy ble fredet i 1999 og er blant de best 
bevarte klyngetun på Vestlandet. Gården Havrå er nevnt i 
skriftlige kilder allerede i 1303. I tunet vil du se en spesiell 
bygningsteknikk, løer som er kledd med einer (brake).
Eineren holdt regnet ute og tillot lufting, slik at høyet ble 
holdt tørt.
Selv om det bor folk i Havråtunet og der er gårdsdrift, 
fungerer det som et museum og kan besøkes til visse tider.

Havråtunet on Osterøy was protected in 1999 and is among 
the best preserved cluster farms in Western Norway. The  
Havrå farm is mentioned in writings as early as 1303. In the 
courtyard you will see a special building technique,  barns 
covered with juniper, which kept the rain out and 
allowed ventilation, to keep the hay dry.
Although people live and farm in Havråtunet,
it serves as a museum and can be visited at certain times.

Osterøy museum ( nede til venstre) på Gjerstad ble etablert i 1920. 
På tunet er 10 tilflyttede gamle hus fra Osterøy og bygdene omkring, 
bl.a. et hus fra 1656. I et nytt museumsbygg vises over 12000 
gjenstander, redskaper, innbo, tekstiler etc.
“Bullahuset” på Valestrandsfossen var landstedet til Ole Bull- 
familien. Ole Bull kjøpte gården av moren i 1858 og sammen 
med sin bror bygde han huset i sveitserstil. Mange kjente personer 
besøkte ham her, bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Grieg og 
“Myllarguten”.

Osterøy Museum (below, left) in Gjerstad was established in 1920. 
In the yard are 10 old houses from Osterøy and the surrounding 
villages, including a house from 1656. A new museum building dis-
plays over 12000 objects, tools, furnitures, textiles etc.
“Bullahuset” in Valestrandsfossen was the country home of the Ole 
Bull family. Ole Bull bought the farm from his mother in 1858 and 
together with his brother, he built the house in the Swiss style. Many 
famous people visited him here, including Bjørnstjerne Bjørnson, 
Edvard Grieg and “Myllarguten”. 
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Meland kommune har økt i folketall og industrietablering 
etter at Nordhordlandsbroen opprettet fastlandsforbindelse 
mot Bergen. Hoveddelen av kommunen utgjøres av 
Holsnøy, her ligger også kommunesenteret Frekhaug.
Meland Golfklubb har en 18 hulls bane med relativ stor 
vanskelighetsgrad. I 2007 ble banen kåret til Norges beste.

After the building of the Nordhordlandsbroen bridge on 
the way to Bergen, Meland has increased in population 
and industrialization. The majority of the municipal-
ity consists of Holsnøy, with the administrative centre 
Frekhaug.
Meland Golfklubb has an 18 hole golf course with a 
relatively high degree of difficulty, which in 2007 was 
voted the best in Norway.
Bogatunet i Radøy kommune er et tun fra 1500- og 1600-
tallet som er godt bevart. Det sammenbygde huset viser 
trekk fra bygningsskikken i middelalderen, med bl.a. 
ildhus og røkstue. En god del av inventaret er bevart.
På Bogatunet bodde folk til i 1920-årene. Deler av tunet 
ble rekonstruert i 1950-årene.
Tunet brukes idag bl.a. i undervisningsøyemed, forøvrig er 
det mulig å få omvisning etter avtale.

Bogatunet in Radøy is a well preserved yard from the 1500 
- and 1600’s. The house consists of units with different 
functions, sometimes used in the Middle Ages. Much of 
the interior is preserved. Until the 1920s, people lived in 
Bogatunet.
Parts of the yard were reconstructed in the 1950s.
Today the yard is, among other, used for educational 
purposes, otherwise a guided tour is possible, with an 
appointment.

Tjorehagen på Radøy er en fredelig oase på ca. 15 mål, 
med et vell av eksotiske planter, men særlig kjent for 
hundrevis av Rhododendron-arter. Naturopplevelsen 
krydres av koselige stier, små dammer og en fin 
gråsteinsbro.
Tjorehagen er livsverket til Olav Tjore, i 1960 startet han 
det møysommelige arbeidet med å omgjøre området til 
en meget kjent naturhage. Idag eies og drives hagen av en 
stiftelse.

Tjorehagen on Radøy is a peaceful oasis of about 4 acres, 
with a wealth of exotic plants, but especially known for the
hundreds of Rhododendron species. The nature 
experience is punctuated by quiet trails, small ponds and a  
fine granite bridge.
Tjorehagen is the life work of  Olav Tjore. He started the 
difficult work of transforming the area into a very well 
known natural garden in 1960. Today the garden is owned 
and operated by a foundation.
I Vestnorsk Utvandringssenter på Radøy belyser man 
historien bak utvandringen til Amerika. Hertil er flere 
bygninger fra 1800-tallet flyttet fra North Dakota og 
Minnesota, bl.a. en kirke ( bildet), skolestue, fengsel og en 
liten emigrantbolig. Alle bygningene er i U.S.A. oppført 
av norske emigranter. Senteret har et arkiv over emigranter 
fra Hordaland og Sogn og Fjordane.

West Norwegian Emigration Center on Radøy illuminates 
the story behind the emigration to America. Several 
buildings from the 1800s are moved hereto from North 
Dakota and Minnesota, including a church, schoolhouse, 
jail and a small emigrant house. All the houses were built 
by Norwegian immigrants in the U.S.A. The center has an 
archive of emigrants from the counties of  Hordaland and 
Sogn og Fjordane.

Lyngheisenteret på Lygrå i Lindås kommune er et museum basert på bevaring og 
informasjon om lyngheiene. Dette særegne kystlandskapet er mange steder i ferd 
med å forsvinne. På et stort område kan du vandre på stier i et historisk 
landskap slik det har vært på kysten i 5000 år. Arbeidet med å verne denne form 
for kulturlandskap har gjort at senteret har fått flere priser, bl. a. UNESCO’s 
globale kulturlandskapspris.

Lyngheisenteret on Lygrå in Lindas municipality is a museum based on the 
conservation and information of heathlands. In many places this unique coastal 
landscape is about to disappear. In a large area, you can walk on the trails of a 
historic coastal landscape going back 5,000 years. 
The center’s efforts to protect this kind of landscape has resulted in several 
awards, among others a UNESCO’s global cultural landscape prize.

I Vollom naturreservat i Lindås kommune finnes verdens nordligste 
bøkeskog.
På kongsgården på Seim i Lindås kommune vokste Håkon den gode opp. 
Han var Norges konge ca. 933 til 960, og var den første konge som prøvde 
å innføre kristendommen i landet. Etter sigende skal han være gravlagt 
her, skjønt dette er usikkert. Ved gravhaugen avduket Kong Olav V et 
minnesmerke i 1961.

In Vollom nature reserve is the world’s northernmost beech forest.
Håkon den Gode, king of Norway around 933-960, grew up at the royal 
residence in Seim. He was the first king who tried to introduce 
Christianity to the country. The king is said to be buried here, though this 
is uncertain. At the burial mound King Olav V unveiled a memorial in 
1961.

Seim og Seimsfjorden, Lindås
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Voss

Målt i antall innbyggere er Modalen landets nest minste kommune. Den 
har store inntekter fra vannkraft og er en stor eksportør av sand. På grunn 
av vannkraftutbygging fikk den veiforbindelse via en tunnel mot 
Eksingedalen i 1976.

Den 70 m. høye Hesjedalsfossen ligger langs den 
gamle og tildels smale veien mellom Eksingedalen 
og E16 nær Dale.

Med ferge fra Sævrøy kommer du til Fedje (bildet 
under), en av kystens mest særpregede fiskeri- 
kommuner. Her ligger Kræmmerholmen, et 
handelssted fra 1700-tallet, og Hellesøy fyr. Foruten 
losstasjon er det en stasjon for overvåking av kyst-
trafikken. På et utsiktspunkt er satt opp skilt som 
viser avstanden til noen av våre viktigste oljefelt.

Masfjorden er en stor vannkraftkommune. Den tyske 
kommandanten under krigen holdt til i et bolighus i 
Matre sentrum - her er idag Bjørn West museet 
lokalisert. Man får et innblikk i historien om 
motstandsgruppen som opererte i Matrefjellene på 
slutten av krigen, bl.a. om trefningen 3.mai 1945, da ca. 400 tyske 
soldater ble slått tilbake.

Modalen is the country’s second smallest municipality, measured in 
the number of inhabitants. It has large incomes from hydropower 
and is a major exporter of sand. Because of hydropower 
development, Modalen was linked to Eksingedalen through a tunnel 

in 1976.
The 70 m high waterfall Hesjedalsfossen is 
located along the old and partly narrow road 
between Eksingedalen and E16 near Dale.
You may arrive at the island of Fedje by ferry
(below). Its one of the coast’s most distinctive
fishery municipalities. Kræmmerholmen, a 
trading place from the 1700s, is worth seeing as 
is the Hellesøy lighthouse. A pilot station and a 
station for monitoring coastal traffic are located 
on the island, and signs showing the 
distance to some of our major oil fields are put up 
for viewing. 
Masfjorden is a large hydroelectric borough.
The German commander lived in a building in 
Matre during the war - today the Bjørn West 
Museum is located here. The history of the 
resistance group that operated in the Matre 

mountains is well documented, including the skirmish on 3 May 
1945, when approx. 400 German soldiers were defeated here.

Voss kommune er med sine 1805 kv.km. den største kommunen i 
Hordaland fylke, og danner overgang til Sogn og Fjordane fylke. 
Vossevangen (bildet) er administrasjonssenter i kommunen - 
tettstedet har også stor betydning som region- og kommunikasjons-
senter. Bergensbanen og E16 går gjennom kommunen.
Voss er et kjent turist- og vintersportssted med lange kulturelle 
tradisjoner. 91% av kommunen er fjellområder som ligger over 300 
m.o.h. Vinterturister benytter ofte Hangursbanen, en gondolbane 
som på 5 min. bringer deg opp i 660 m.o.h. Andre kjente skiområder 
er Bavallen og Myrkdalen, hvor der har foregått en utstrakt 
utbygging av hytter.
I Voss har man i stor grad tatt vare på norsk bonde-og bygdekultur.
Av spesielle årlige arrangement kan nevnes Smalahovesleppet og 
Ekstremsportveko, hvor man bl.a. kaster seg ut fra Hanguren.

Voss with its 1805 sq.km. is the largest municipality in the county of 
Hordaland, and forms a transition to Sogn og Fjordane. Vosse-
vangen (picture) is the administrative center of Voss - and is also 
important as a regional- and communication center. The Bergen 
Railway and the E16 runs through the municipality.
Voss is a famous tourist and winter sport resort with long cultural 
traditions. 91% of  Voss are mountainous areas located over 300 
meters above sea level. Tourists often use Hangursbanen, a cable 
car that in 5 min. bring you up to 660 meters above sea level. Other 
known skiing areas are Bavallen and Myrkdalen, where there has 
been a widespread construction of cottages.
Voss has largely kept the traditions of Norwegian peasant and rural 
culture going.
Special annual events include the Smalahovesleppet, a festival where 
the head of sheep or lamb is eaten, and Ekstremsportveko (see p.73). 

Modalen
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Voss kirke (Vangskyrkja) er fra 1277 
og er bygget i stein med murer opptil 
2,25 m. i tykkelse. Etter initiativ fra 
Håkon Håkonsson ble den bygget som 
en erstatning for en tidligere trekirke. 
Tårnet av store stokker er også trolig  
fra middelalderen.

Et populært område for skientusiaster 
er Slettafjell, med Hangursbanen 
kommer du raskt opp dit.

Voss church (Vangskyrkja) is from 1277 
and is built of stones with the thickness 
of walls up to 2.25 m. It was built as 
a replacement for an earlier wooden 
church, on the initiative of king Håkon 
Håkonsson. The tower of big logs is 
probably also medieval.

The cable car Hangursbanen brings 
you quickly up to Slettafjell, a popular 
area for ski enthusiasts.

Finnesloftet (under) er fra ca. 1300 og ble lenge regnet som den eldste profane (ikke-religiøse) bygning i landet. Nyere undersøkelser ved 
hjelp av årringsdatering har derimot avslørt profane trebygninger som er fra begynnelsen av 1200-tallet.
Mølstertunet (nederst) ligger på en høyde ovenfor Vossevangen og viser oss et godt bevart gårdstun med 18 bygninger som står slik de er blitt 
reist gjennom hundrevis av år. Det eldste huset er en årestue fra 1500-tallet, de yngste bygningene er oppført ca. 1880. Tunet, som ble fredet 
allerede i 1923, tilhører Voss Folkemuseum. Like ved er en museumsbygning med faste og skiftende utstillinger. Her vises bl.a. folkedrakter, 
prydgjenstander og bruksgjenstander, deriblant en ølkjenge ( drikkekar for øl) fra 1829.

Finnesloftet (left) from about 1300 was long considered the oldest profane (non-religious) 
building in the country. Recent studies using dating of annual rings have however revealed 
profane wooden buildings from the early 1200’s.
Mølstertunet (below), located above Vossevangen, shows us a well-preserved farm with 18 
buildings that stand as they have been raised through hundreds of years. The oldest house is 
a hearth from the 1500s, the youngest buildings are from about 1880. The farm, which was 
protected in 1923, belongs to Voss Folkemuseum. In a museum building there are permanent 
and temporary exhibitions. Folk costumes, ornamental objects and articles for everyday use, 
including a beer bowl from 1829 (picture at bottom).

Nesheimtunet ligger i nordenden av 
Lønavatnet, 16 km. fra Vossevangen.
I tunet er en stue, årestue og vedhus 
sammenbygd i en rekke. De tre husene 
har alle vært benyttet til beboelse, men 
har endret funksjon etter som nye hus 
har kommet til.
Fram til 1948 bodde det folk i tunet, i 
1970 ble det overtatt av Voss 
Folkemuseum.

Den årlige Ekstremsportveko på Voss 
er den største sportsfestival i sitt slag.
I den siste uken i juni konkurrerer 
nasjonale og internasjonale atleter i 
bl.a. rafting, hanggliding, paragliding, 
kiting, kajakk, skydiving og klatring. 
300-400 frivillige fra hele verden 
bidrar til arrangementet, som med 
årene også har gjort musikk til en del 
av opplevelsen.

Tvindefossen i Voss kommune kan 
observeres fra E16 mellom 
Vossevangen og Vinje. Den er 152 m. 
høy og ligger like ved Tvinde 
Camping. 
Der er sti til toppen av fossen.
I 1830 brukte den kjente maleren 
J.C. Dahl Tvindefossen som motiv for 
ett av sine nasjonalromantiske verk.

Nesheimstunet is located in the north 
end of the Lønavatnet lake, 16 km. 
from Vossevangen.
There is a farmhouse, hearth and a 
woodshed here. 
The three houses have all been used 
for habitation, but have altered 
function as new houses have been 
added. People were living in the yard 
until 1948, in 1970 it was transferred 
to Voss Folkemuseum.

The annual Ekstremsportveko in Voss 
is the largest sports festival of its kind.
In the last week of June national and 
international athletes compete in, 
among others, rafting, hanggliding, 
paragliding, kite surfing, kayaking, 
skydiving and climbing. 300-400 
volunteers from all over the world 
contribute to the event, which over the 
years has also made music a part of 
the experience.

The waterfall Tvindefossen in Voss 
can be observed from the E16 between 
Vossevangen and Vinje. It is 152 
meters high and is located just off 
Tvinde Camping.
There is a path to the top of the 
waterfall.
In 1830, the well-known painter
J. C. Dahl used Tvindefossen as a 
motive for one of his national 
romantic works.
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         Ytre Sogn og Dalsfjorden

Det to mil lange Oppheimsvannet blir regnet som fiskerikt.
Fra Voss strekker det seg et dalføre, med fin og skiftende natur, langs 
Bergensbanen helt opp mot Mjølfjell og Upsete. Motivet øverst til høyre 
er fra Slondalsvatnet, med litt av Mjølfjellet til høyre.
Utsikten fra Stalheim Hotel og mot Nærøydalen har mange kunstnere falt 
for, bl.a. maleren J.C. Dahl. I våre dager stopper de fleste turister for å 
nyte utsikten, for deretter å ta seg ned de berømte Stalheimskleivene til 
dalen. Veianlegget fra 1840-årene er en av Nord-Europas bratteste, med 
en maks. stigning på 1:5 og 13 krappe slyng. Som en konsekvens av at 
mange kjøretøy satte seg fast, er nå veien enveiskjørt ned. Forøvrig er 
E16 lagt i tunneler i fjellet under. På veien ned får du utsyn mot to fine 
fosser, den 142 m. høye Sivlefossen (bildet) og den 126 m. høye 
Stalheimsfossen. Sivlefossen har fått navn etter forfatteren Per Sivle, 

som vokste opp på gården Brekke på oversiden av fossen. Han døde 
i 1904 og fikk således ikke oppleve den norske selvstendigheten han 
kjempet for.

The 20 km. long Oppheimsvannet lake is considered rich in fish.
The Bergensbanen railway from Voss runs through a valley, with 
interesting and changing scenery, up to the mountain area Mjølfjell 
and Upsete. The picture at the top right is from the Slondalsvatnet 
lake, with a bit of Mjølfjell to the right.
The view from Stalheim Hotel towards Nærøydalen has impressed 
many artists, including the painter J. C. Dahl. Nowadays most 
tourists stop to admire the view, then travel down the famous  
Stalheimskleivene road from the 1840s. It is one of Northern 

Europe’s steepest roads, with a maximum gradient of 1:5 and 
13 hairpin bends. Many vehicles encounter problems, so now 
you are only allowed to drive down the road. 
Otherwise the E16 goes through  tunnels in the rock below. If 
you follow Stalheimskleivene down, you can admire two great 
waterfalls, the 142 m high Sivlefossen (pictured) and the 126 
m high Stalheimsfossen. Sivlefossen is named after the author 
Per Sivle, who grew up on the Brekke farm above the falls. 
He died in 1904 and thus did not experience the Norwegian 
independence he fought for.

3 km. fra Eivindvik i Gulen kommune ble sannsynligvis Gulatinget 
avholdt. Ingen kan sikkert si når det første Gulatinget ble holdt, men 
teorier tilsier at loven er eldre enn fra 870.
Her samlet utsendinger fra deler av landet seg og utabeidet 
Gulatingsloven - noe av den er fremdeles beholdt i Norges lover. 
Loven ble regnet som en av de mest demokratiske i Europa i sin 
tid. På stedet, som forøvrig er valgt til “tusenårssted” for Sogn og 
Fjordane, er reist et monument, laget av Bård Breivik.

Solund kommune er et mylder av øyer og holmer ved munningen 
av Sognefjorden. Norges vestligste punkt, Holmebåen et stykke 
nord for Utvær fyr, tilhører Solund. Ferger og ekspressbåter knytter 
befolkningen til fastlandet. Kommunen har bare ett tettsted som også 
er administrasjonssenter, Hardbakke. Fiske og fiskeoppdrett er de 
viktigste inntektskildene.
Foruten øyhopping er det en opplevelse å kjøre eller sykle i Solund, 
ikke minst på grunn av lite trafikk og en spesiell berggrunn.

Gulatinget was probably held 
3 km. from Eivindvik in 
Gulen municipality. 
It gathered representatives 
from parts of the country and 
prepared the Gulating Act
 - some of it is still retained in 
the laws of Norway today. No 
one can say for sure when the 
first Gulatinget was held, but 
theories suggest that the law is 
older than from 870.
The law was considered one 
of the most democratic in 
Europe. At the place, chosen 
as the “millennium place” for 
Sogn og Fjordane, a 
monument, made by Bård 
Breivik, was erected.

Solund municipality is a 
myriad of islands and islets at 
the mouth of the Sognefjord. 
Norway’s westernmost point, 
Holmebåen north of Utvær 
lighthouse, belongs to Solund. 
Ferries and express boats 
connect the population to the 
mainland. Solund has only one 
village, the 
administrative center of Hardbakke. Fishing and farming are the 
main sources of income. Besides “island-jumping”, to drive or 
ride in Solund is an experience, not least because of the little traf-
fic and a special kind of rock.



Postveien mellom Bergen og Trondheim sto ferdig i 
1806. Den skulle være til pryd, slik at det ble lagt ned 
mye arbeid i broer og murer. Mellom Leirvik og Dale 
var det opprinnelig 19 broer, oppført som flotte 
tørrmurer - mange av disse står fortsatt.

Kvernsteinparken i Hyllestad (øverst til høyre) viser 
kvernsteinsbrudd, det eldste er datert til 700-tallet. Fra 
slutten av 900-tallet foregikk stor eksport av kvernstein, 
også til fjerne destinasjoner.

I Korssund i Fjaler kommune står et steinkors fra ca. 
1030. Steinkorset er med sine 3,84 m. et av de høyeste 
i landet. De vel 15 steinkorsene i Sogn og Fjordane er 
fra tiden da kristendommen ble innført i Norge, og det 
opprinnelige formålet var å markere kristne samlings- 
steder. Mange av steinkorsene er laget av samme 
bergart som kvernsteinene i Hyllestad.

Ved en arm av Sognefjorden ligger tettstedet Vadheim 
(under). Herfra går E39 gjennom Ytredalen i nordlig 
retning. Langs veien møter du fine kunstverk i form 
av gamle steinbroer i tørrmur - en av de eldste måter 
å bygge mur på. Her brukes intet bindemiddel, det er 
vektfordelingen av de enkelte stein som holder det hele 
sammen.

The Post road between Bergen and Trondheim was 
completed in 1806. It was meant to be decorative, so a 
lot of effort was put into the construction of bridges and  
walls. Originally there were 19 dry-walls bridges between 
Leirvik and Dale - many of which are still standing.

Kvernsteinparken ( The Millstone Park) in Hyllestad (top 
right) shows millstone quarries, the oldest dating back to 
700 AD. From the late 900s a large export of millstones 
took place, even to distant destinations.

A stone cross from about 1030 stands in Korssund in 
Fjaler municipality. At 3.84 m it is one of the highest in 
the country. More than 15 stone crosses in the county are 
from the time when Christianity was introduced in 
Norway, and the original purpose was to mark the 
Christian places of meeting. Many of the crosses are 
made   of the same material as the millstones in Hyllestad.

The village of Vadheim (below) lies at an arm of the 
Sognefjorden. From here the E39 road runs through 
Ytredalen in northerly direction. Along the road you will 
meet fine art in the form of old dry-wall bridges  - one of 
the oldest ways to build a wall. It uses no binder, it beeing 
the weight distribution of each stone that holds the wall           
together.

I 1916 startet produksjon av aluminium i Høyanger. Idag kan vi få 
et innblikk i aluminiumsverket, industriarbeiderne og utviklingen av 
bygdesamfunnet i Høyanger Industristadmuseum, lokalisert til de 
røde bygningene på begge sider av byporten.

I Flekke i Fjaler kommune har Røde Kors et rehabiliteringssenter, 
Hauglandsenteret (øverst til høyre). Her er også United World 
College med ca. 200 studenter fra hele verden. Målet med UWC er å 
bruke utdanning som en kraft til å forene mennesker.

Forfatteren Jakob Sande (1906-1967) ble født i Dale i Sunnfjord. 
Hans arbeider er i stor grad preget av folkelighet - noe som bl.a. 
støttes av : “I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, trur eg”.
Hans barndomshjem Klokkargården er overtatt av en stiftelse og kan 
besøkes. Bildet viser Bestefarstua, hvor bestefarlampen står utstilt 
- denne skrev Jakob Sande om flere ganger.

Den 120 m. høye Laukelandsfossen på nordsiden av Dalsfjorden er 
gitt varig vern.

In 1916 the production of aluminum in Høyanger began. Today 
Høyanger Industrial Museum give us an insight into the aluminum 
plant, the industrial workers and the development of the rural 
community of Høyanger. The museum is located in the red buildings 
on both sides of the town gate.

Hauglandsenteret (top right) in Flekke is a Red Cross rehabilitation 
center. The United World College, with approx. 200 students from 
around the world, is also located her. The aim of the UWC is to use 
education as a force to unite people.

The author Jakob Sande (1906-1967) was born in Dale, Sunnfjord. 
His works are greatly influenced by popular appeal - a situation that 
is supported by: “Tomorrow I will begin on a new and better life, I 
think.”
His childhood home Klokkargården has been taken over by a 
foundation and can be visited. The image below shows 
Bestefarsstua, where his grandfather’s lamp is exhibited - Jakob 
Sande wrote about this several times.

The 120 m high waterfall Laukelandsfossen on the north side of 
Dalsfjorden has been afforded permanent protection.

Dalsfjorden
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Et kjent seilingsmerke på Vestlandskysten er øyen Alden 481 m.o.h. 
i Askvoll. Kommunen omfatter bl.a. Stongfjorden med Nordens 
første aluminiumsverk og Rivedal med monument over Ingolv 
Arnarson, som etter sogene var den første landnåmsmannen på 
Island.
På Stavenes ligger helleristningsfelt og gravrøyser. I et slag her fikk
Atle jarl skader og døde senere på Atløy, en øy like utenfor tettstedet 
Askvoll.
Med båt fra tettstedet kommer man til Værlandet og via broer til 
Bulandet ytterst mot storhavet. Dette er det vestligste
bygdesamfunnet i Norge.

                   Indre Sogn 

Atløy Stavenes

Bulandet

Rivedal

Sognefjorden er 20 mil lang og er Europas dypeste og lengste fjord.
Den dramatiske natur, særlig i indre strøk, med fjordarmer og høye 
fjell som stuper rett i fjorden, har en særlig tiltrekningskraft på 
turister.
Vik er kjent for sin vernede småhusbebyggelse ved sjøen, to 
middelalderkirker og som eneste produsent av gammelost i landet.
Ved fjorden ligger Kristianhus Museum, med en stor samling marine 
motorer. På Vangsnes står den 12 m. høye Fridtjov-statuen på sin 
14,5 m høye sokkel og skuer utover Sognefjorden. Den ble donert i 
1913 av keiser Wilhelm II av Tyskland.
Den største attraksjonen i Vik kommune er Hopperstad stavkirke fra 
1100-tallet. I 1875 fikk arkitekten Peter Blix stoppet planen om å 
rive kirken, til fordel for en ny kirke noen km. unna. Idag eies både
stavkirken og Hove steinkirke av Fortidsminneforeningen. 

Europe’s deepest and longest fjord is the 20 km. long Sognefjorden. 
The dramatic scenery, especially in the inner parts, with fjord arms 
and high mountains that plunge straight into the fjord, has a special 
power of attraction for tourists.
The village of Vik is known for its protected small houses by the sea, 
two medieval churches and the only manufacturer of “old cheese” in 
the country. Kristianhus Museum, with a large collection of marine 
engines, lies by the fjord. On Vangsnes is the 12 m high Fridtjov 
statue overlooking the Sognefjorden. It was donated in 1913 by 
Emperor Wilhelm II of Germany.
The main attraction in Vik municipality is Hopperstad stave church 
from the 1100s. In 1875 the architect Peter Blix stopped the plan to 
demolish the church, in favor of a new church a few km. away. 
Today Fortidsminneforeningen owns both the stave church and Hove 
stone church.

Veien over Vikafjellet med høyeste punkt 986 m.o.h. er ofte 
stengt om vinteren. Våren bringer gjerne med seg fine 
kjøreopplevelser, med høye brøytekanter. Under nedkjøring mot 
Vik får man et slående utsyn mot bygden, Sognefjorden og deler 
av Jostedalsbreen på andre siden av fjorden.

The road over the 986 m high mountain Vikafjellet is often 
closed in winter. The spring often brings fine driving 
experiences, with high snow banks. During the descent towards 
Vik you may get a striking view of the village, the Sognefjorden 
and parts of the  Jostedalsbreen glacier on the other side of the 
fjord.

The 481 m  montain Alden in Askvoll (large picture) is  a famous 
navigation mark on the coast of  Western Norway. The municipality 
includes Stongfjorden with the first Nordic aluminium plant,
and Rivedal with a monument of Ingolv Arnarson, who is said to be  
the first settler in Iceland.
At Stavenes there are rock carvings and burial mounds.  Atle Jarl 
was injuried here in a battle. Later he died in Atløy, an island just 
outside the village Askvoll.
From Askvoll you may reach the island of Værlandet by boat, and by 
bridges to Bulandet far out in the Atlantic ocean. 
This is the westernmost rural community in Norway.rural community 79



Ikke uten grunn er Nærøyfjorden kommet på UNESCO’s 
verdensarvliste (2005). Omkranset av 1200 m. høye fjell, er fjorden 
den villeste og trangeste av alle fjordarmene til Sognefjorden.
Om sommeren nytes den av et stort antall turister på cruiseskip, 
ferger og sightseeingbåter. I 2006 kåret National Geographic 
Traveler Magazine Nærøyfjorden, sammen med Geirangerfjorden, til 
verdens best bevarte verdensarvsted. Bildet er tatt fra Ramsøy, like 
ved den lille bygden Gudvangen.

En annen turistattraksjon i Aurland kommune er Undredal. Tidligere 
kunne bygden bare nåes med båt, men grunnet bygging av tunneler 
mellom Gudvangen og Flåm fikk den veiforbindelse i 1988.
På veien ned mot strandstedet ved Aurlandsfjorden muntres du av 
geiteflokker  - stedet er da også kjent for sin produksjon av 
Underdalsost. På kaien er et visningssenter relatert til 
osteproduksjon.
Undredal stavkirke er fra 1145 og blir regnet som Skandinavias 
minste, med bare 40 sitteplasser.

Not without reason Nærøyfjorden came on UNESCO’s World 
Heritage List (2005). Surrounded by 1200 m high mountains, the 
fjord is the wildest and narrowest of all fjord arms of  
Sognefjorden. In summer, a large number of tourists on cruise ships, 
ferries and sightseeing boats enjoy the fjord. In 2006, the 
National Geographic Traveler Magazine elected Nærøyfjorden, 
together with Geirangerfjorden, the world’s best preserved World 
Heritage Site. The picture above is taken from Ramsøy, close to the 
small village of Gudvangen.
Another tourist attraction in Aurland municipality is Undredal. 
Previously, the village was reachable only by boat, but due to the 
construction of tunnels between Gudvangen and Flåm, it received 
road connection in 1988.
On the road down to Undredal you may be charmed by goat herds 
- the place is well known for its production of the cheese, 
Underdalsost.  A display center in the village is related to cheese 
production. Undredal stave church from 1145 is considered 
Scandinavia’s smallest, with only 40 seats.
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