
Langs Nordsjø-kanten
Utanfor Sognefjorden, på nordsida, ligg eit
utal av små og store øyar som til saman
utgjer Solund, den vestlegaste kommunen i
landet. Kring 20 av øyane er busette, og dei

knapt 900 menneska har 228
km2 å boltre seg på. Nord-
sørgåande sund lagar skilje
mellom øyane og opnar 4-5
skipsleier gjennom kom-

munen. Gode hamner, over-
raskande livd og vegetasjon

kjenneteiknar området. Hard-
bakke er kommunesentrum.
Naturen er særmerkt med sitt

sterkt skulpturelle berglandskap,
oppbygt av fargerikt konglomerat.

På seinsommaren står bergskrentar og
lyngvidder rikt dekorerte med blømande
purpur- og røsslyng.

Øya Ytre Sula
Nesten heilt ytst i kommunen ligg øya Ytre Sula
(lokalt: Ytre-Sula) den nest største av øyane i
Solund. Utanfor ligg den vêrstride Straumsfjorden,
og endå lengre ute dei låge øysamfunna Husøy,
Nautøy, Indrevær og Utvær.  Øya er nokså kupert
med berg, hamrar og fjelltoppar, nyttige til fiske-
méd. Inn imellom ligg blinkande aurevatn, og dal-
føre med lyngmyrar og grasrabbar.
Om øya er bratt og kaldsleg på vestsida, skjer
vågar og sund seg inn og lagar lune hamner der
folk frå alders tid fann det attraktivt å busette seg.

Fiskarar rydda jordlappar og småbruk, og beite-
marka var vid nok. Små, idylliske grendesamfunn i
vest og nord er Kolgrov, Straumen, Hjønnevåg og
Ytrøygrend. Alle med vegsamband, sameleis
Kverhella, Trovåg og Nåra mot sør.  

Løypa
Vi vandrar på gamle stiar mellom grannegrender.
Om sjøvegen vanlegvis var å føretrekke, var det
ikkje kvar dagen veret tillet båt. Stien går i små-
kupert terreng, stundom over eit høgdedrag, men
mest i kanten av myr- og lyngmark. Løypa ligg
mellom ytterpunkta Ytrøy i nord og Straumen i sør,
og ho er lagd slik at det er enkelt å gå berre delar
av vegen for dei som ønskjer det. Ein kan ta
avstikkarar undervegs til andre turmål, som

Sperrefjellet, Hellevikhammaren, eller gå ned til bil-
vegen og slutte av turen slik. Frå Ytrøy til Søre
Hjønnevåg tek turen mellom 2 og 3 timar. Frå
Hjønnevåg og fram til kyrkja i Straumen 1 time.
Høveleg fottøy er småstøvlar eller fjellstøvlar. 

Vandringsvegen Ytrøy-Hjønnevåg
Vi kjem inn på løypa i Ytrøy via ein sideveg på sør-
sida av bilvegen. Dei blå merka leier oss sørover,
same vegen som kvinnene bar mjølkeholken og
turgåarar nyttar til Sperrefjellet. Ved Janvatnet

bøyer vi sørvest, ruslar over Pistefjellmyra, passerer
eit eid mellom to småtjørner. Så meir i sørleg ret-
ning til vi bøyer vest ved Kroktjørnane. Stien går
nokså nær Britesteinen, og her spøkte det ikkje så
reint lite. I dette området skar dei brenntorv.
Torvågen er ein overraskande idyll kloss i storhavet.
Ein gong plukka dei trelast og sorten av brenne-
vinskaggar her etter eit skonnertforlis. Vi kjem til ei
heller bratt oppstigning, men kan til gjengjeld nyte
panoramautsikt frå 80 meters høgde: i nord Alden
og Kinn, i vest dei ytste øyane i landet, og sjølvsagt
det endelause storhavet.  Stien snor seg i låglendet
vidare, vi får glimt av Augersvika og Storsundet.
Framom bergsider, tjørner ber det før vi endar
nede på bilvegen, der ein kan rusle bilvegen fram
til der neste etappe startar.

Tre kystgrender 
Løypa går innom tre mindre grender. Ytrøygrend
har butikk, fiskemottak, nybygd fiskerikai med ser-
vicelokale for garn- og notarbeid. Hjønnevåg er
delt i Nordre- og Sørevågen og har ei lun og god
hamn. Straumen er minste grenda, her ligg 
barneskulen på Ytre-Sula. 

Solund var alltid ein fiskerikommune, og framleis er ein driftig garnflåte herfrå i sving langs norskekysten. 
Foto: Finn Hugøy.

Frå hovudhamna i fiskerigrenda Ytrøy. 
Foto: Hans H. Steinsund.

Hjorten trivst godt i områda langs turstien. 
Foto Finn Hugøy.
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Vandringsvegen Hjønnevåg-Straumen
Den gamle kyrkjevegen Hjønnevåg-Straumen tek
nær på ein time. Også postmannen gjekk her i uvêrs-
bolkar. Stien er grei å gå, rett strekning og lite av
oppstigningar. Etter å ha vandra langs Sørevågen til
litt framom det gamle skulehuset, stikk vi inn på stien
mot sør. Den store steinblokka i nord og vest er
Pilatussteinen, som ei kjempe kasta dit opp. Etter
merka passerer vi på vestsida av Storehågen. Lengre
framme går vi på austsida av Kjerringetjørna, og går
Kleiveberga på austsida av Kleivetjørna, som har
utløp ned i indre Haldorsvågen, ein av krigsgøyme-
plassane for MTB-ar. Snart kjem vi fram til den noko
langstrakte Grindemyra og går aust for både denne

og Grindevatnet. Sameleis på austsida av sidearmen
til Straumspollen, og kryssar ved nordenden av
Måsevatnet. Ved bøgjerdet til Straumen passerer vi
Pyntesteinen, der kyrkjefolket skifta skor og ordna
seg før dei gjekk siste biten fram til kyrkja.  

Husøy kyrkje, Straumen
Første kyrkjestaden her vest var på Utvær. Høgast på
knausen låg kapellet frå middelalderen. Det særs 
vêrharde området var hovudgrunn til at kapellet vart
flytta inn til Husøy i 1718. Frå 1896 vart Straumen ny
kyrkjestad. Folket på øyane i vest protesterte, men
motviljen la seg noko då nyekyrkja  i Straumen fekk
med seg namnet frå Husøy. Altartavla er frå 1724. 

Grønehelleren
Ytre-Sula har fleire registrerte fornminne. Mest kjend
er den 6-7 tusen år gamle steinaldebuplassen
Grønehelleren. Dei første som budde her, fanga vills-
vin og sanka rikeleg føde frå land og sjø. Helleren var
truleg busett samanhengande til ut i jernalderen,
kring 500 etter Kr. I avfallsdungen fanst restar og rei-
skap som kasta lys over den vesle flokken sitt leve-
sett. Eit heilt og uskada skjelett av ein 17-åring, og
fragment etter 2-3 andre menneske, er kring 3,5
tusen år gamle. Noko av dette er utstilt på Historisk
Museum i Bergen. 

Storsundet
Frå januar 1943 kom Storsundet til å verte ein viktig
gøyme- og ekspedisjonsplass for motstandsfolk
under krigen. Gjennom det smale, vêrutsette innlø-
pet kom skøyter og seinare subbar med agentar og
våpenlast for vidareføring inn i fjordane. På returen
vestover tok dei med eterretningsfolk og rømlingar
som dukka fram frå Laksehytta, uthus eller terrenget.
Laksehytta var oppsett for at kilenotfiskarane kunne
ligge over ei natt og spare seg ein slitsam  rotur.
Ein gong først på 1900-talet dreiv seglskuta
Christiania inn gjennom innløpet og like inn på øvre
Hårøyvågen. Skuta flaut på lasta, som var spesial-
tømmer. Hjønnevågfolk såg mastene over land. 

Mannskapet var døde. To var surra til 
riggen. Kapteinen hadde hatt kona og babyen deira
med. Mannskapet vart tekne opp på land, plassen
der heitte seinare Likberget.

Kommunikasjon
Til Solund (Krakhella) kjem du med ferje frå
Rysjedalsvika og Rutledal og med ekspressbåt til
Krakhella. Samband med Ytre Sula føregår anten
med kort ferjetur frå Daløy, eller med raske rutes-
kyssar Hardbakke - Ytrøy. Mange som kjem her til,
reiser elles på eigen kjøl og vil nok lett  kople seg
på turløypa frå den hamna dei vel å ligge i. 

Fritt og høgt ligg Husøy kyrkje, Straumen, her sett frå vest. 
Foto: Finn Hugøy.

Solund er båtriket. Her frå fiskefestival på Kolgrov. 
Foto: Finn Hugøy.

Krigsveteranar attende ved Laksehytta, ca. 1970. 
Foto: Solundarkivet. 

Rettar:
• Ferdast fritt til fots og på ski
• Raste og overnatte
• Ri eller sykle på stiar og vegar
• Ferdast fritt i båt, fortøye og gå i land i

utmark langs kysten
• Plukke bær, sopp og blomar
• Bade i sjø, vatten og vassdrag
• Fiske med sportsfiskereiskap etter saltvassfisk

Plikter:
• Ikkje skade naturmiljøet eller uroe dyr og

fuglar
• Ikkje gå i dyrka mark og eng
• Ikkje gjere opp eld i skog og mark mellom

15. april og 15. september
• Hundar skal vere i band på offentleg veg

eller i naturen. I utmark er det bandtvang i
tida 1. april til 15. oktober og når dyr er på
beite.

Meir informasjon:
Turistinformasjonen: 
tlf.: 57 73 90 20
Solund kommune: 
tlf.: 57 78 62 00
Rute info: 177
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Nordsjøløypa
NAVE Nortrail er eit samar-
beid for vern av Nordsjø-
regionen si felles kulturarv
som kommunikasjon og
transportåre.
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