JØSSINGFJORD
FRA EGERSUND
LUNSJPAKKE FRA
HOTELLET

Vi tilbyr våre gjester å
smøre med
lunsjpakker ved
frokostbordet som
kan tas med på turer
til kr 65,- pr stk.

Jøssingfjord er starten på Fjord-Norge. Fjorden er trang og dyp, den er
ca 3 km lang og ligger i Sokndal kommune. Jøssingfjord er særlig kjent
for Altmark-affæren som fant sted her den 16. februar 1940. Det tyske
militære støtteskipet ble bordet av britiske marinefartøy, og britiske
sjømenn ble frigitt.

FORSLAG TIL
PAKKELISTE
- Gode sko
- Vindtette klær
- Rikelig med mat og
drikke
- sitteunderlag
- kamera
- kart
- Godt humør 

Hellerne i Jøssingfjord er med sine 60 meter er én av de største i Norge.
Den har gitt ly for dyr og mennesker helt tilbake til steinalder. Husene
ligger godt beskyttet for vær og vind og er antagelig fra tidlig 1800 tallet.
Ordet «Helleren» beskriver det overhengende fjellet og vi finner det i
flere gamle stedsnavn i Norge.
Helleren-husene mangler taktekke i form av takstein. Dette var ikke
nødvendig siden Helleren beskyttet husene mot regn, snø og annet
vær. Det er funnet spor etter aktivitet fra både yngre steinalder,
bronsealder og jernalder i den svarte jorda som dekker bakken utenfor
husene.
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Mennesker har benyttet Helleren siden steinalder. Den faste bosetningen
er dokumentert siden 1700 tallet og varte frem til siste person flyttet fra
Helleren i 1917. Folkene her livnærte seg på fisk fra havet og husdyr,
hovedsakelig sau, som kunne overleve på det lille foret som var
tilgjengelig. Etter at husene ble fraflyttet, ble de i perioder brukt som
midlertidig bolig for industriarbeiderne i Jøssingfjord.
Tunnel og vei ned til Jøssingfjord og Helleren kom først på plass i 1921.
Før dette var havet den viktigste ferdselsveien inn og ut av fjorden..
Det er 8 merkede turløyper i og rundt Helleren/Jøssingfjord.
Adkomst:
Kjøretid ca 40 minutter fra Egersund sentrum. Følg FV44, Nordsjøvegen
sørover til Sokndal. Ca 8 km fra Hauge i Dalane mot Åna Sira og
Flekkefjord. Tekst utarbeidet av Kjersti Søyland Bye
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