
Den vestligste by i Norge er Florø i Flora kommune. Tidlig på 1800-
tallet hadde havnen stor betydning for båttrafikken mellom Bergen 
og Ålesund, men byen Florø ble først grunnlagt i 1860. Sildefisket 
har vært en dominerende næringsvei - idag er fiskeindustri, 
skipsbygging og oljerelatert virksomhet hovednæringer.
Kommuniksajonsmessig kan byen skilte med flyplass, anløp av 
Hurtigruten og ekspressbåter.
Fra havnen kan man nyte skjærgården og fine havstemninger. 
I byens handlegate Strandgata dekkes det hvert år et ca. 350 m. langt 
sildebord. Alle får spise seg mette -gratis!
I Kystmuseet for Sogn og Fjordane får du et inntrykk av kystfolkets 
hverdag, fangstredskaper og en stor samling med gamle båter. 
Museet viser også Holmedalsjekta, som er ca. 250 år gammel. 
Bortsett fra vikingskipene skal dette være den eldste bevarte norske 
båten. I 1999 ble satt opp en permanent utstilling om oljevirksom-
heten. På 200 kv.m. vises den teknologiske utvikling fram til dagens 
oljeutvinning, i stor grad ved hjelp av modeller.
Ved innseilingen til Florø ligger et særmerket og fredet fyr fra 1867,
Stabben fyr.

Florø, founded 1860, in Flora municipality is the westernmost town 
in Norway . In the early 1800s the port was of great importance to  
boat traffic between Bergen and Ålesund. Herring fishing has been a 
dominant source of income and today the fishing industry, 
shipbuilding and oil industry are the main industries.
The city has an airport, and the Hurtigruten and express boats stop 
here. From the harbour you can enjoy fine sunsets over the islands 
off the coast.
Each year an approx. 350 m long herring table is set up in the 
shopping street Strandgata. Everyone gets enough to eat - for free!
Kystmuseet gives you an impression of the everyday life of the 
coastal people and their fishing equipment. The museum also has 
a large collection of old boats, among others the approx. 250 years 
old Holmedalsjekta., which is presumed to be the oldest preserved 
Norwegian boat except for the viking ships. 
A permanent exhibition on the oil industry was established in 1999. 
At 200 sq.m. the technological development in the oil industry is 
displayed, largely using models.
Outside Florø lies the distinguished and protected Stabben light 
house from 1867.



På øya Kinn utenfor Florø ligger en 
steinkirke fra 1100-tallet.
Ved kirken arrangeres det årlige 
Kinnaspelet, et historisk skuespill 
skrevet av Rolf Losnegård. Både 
profesjonelle og amatører bidrar på 
scenen, hvor handlingen er lagt til 
1537. Innføringen av reformasjonen 
står sentralt, og legenden om 
St. Sunniva trekkes også inn som 
“et spel i spelet”.

On the island of Kinn outside Floro is 
a stone church from the 1100s.
The church is the location for the
annual Kinnaspelet, a historical 
play written by Rolf Losnegård. Both 
professionals and amateurs contribute 
to the play, which is set in 1537. The 
introduction of the Reformation is 
central, and the legend of
St. Sunniva is also drawn in as
“a play in the play.”

Ålfoten i Bremanger kommune er en idyllisk bygd på sørsiden av 
Nordfjord. Sørvest for bygden ligger Ålfotbreen, med høyeste punkt 
1385 m.o.h. Isbreen er den vestligste i Norge.

Ålfoten in Bremanger municipality is an idyllic village on the 
southern shore of Nordfjord. The glacier Ålfotbreen, situated 
southwest of the village and with the highest point of 1385 m, is the 
westernmost glacier in Norway.

Rugsund har vært et handelssted siden midt på 1600-
tallet, mye betinget av den gunstige beliggenhet. 
Her var god havn for jektebåtene til og fra Bergen, 
fiskebåter og annen trafikk. Stedet ble fredet allerede 
i 1924.
Fjellet bak er det kjente Hornelen, lett beskuelig fra 
skipstrafikken som går like forbi. Fra sjøen stiger det 
bratt til 860 m., noe som gjør den til Nord-Europas 
høyeste sjøklippe. Ifølge sagn er fjellet samlingssted 
for hekser både jonsokaften og juleaften. 

Rugsund has been a trading center since the mid-
1600s, much on account of the favourable location. It 
was good harbour for the boats to and from Bergen, as 
well as fishing boats and other traffic. Already in 1924 
the place was protected. The mountain behind is the 
well-known Hornelen, easily seen from ships close by. 
From the sea it rises to 860 meters, making it northern 
Europe’s highest sea cliff. According to legend, the 
mountain is a gathering place for witches both 
Midsummer Eve and Christmas Eve.

Fra Grotle i Bremanger kommune har man utsyn mot havet. Den 
lille bygden er velsignet med en to km. lang  sandstrand, mye besøkt 
av lokalbefolkningen så vel som turister. Også en del bildekunstnere 
kommer hit for å fange de rette stemningene.

Fiskeværet Kalvåg i Bremanger 
kommune ligger på innsiden av øya 
Frøya. Nærheten til storhavet har hatt 
betydning for utviklingen av fiskeri- 
næringen, her har bl.a. vært bøkkere, 
trandamperier og sildesalterier. I 
1860 var Kalvåg muligens det største 
fiskeværet på kysten.
Idag har Kalvåg et gammelt og 
restaurert sjøhusmiljø, som trolig er 
det best vernede i fylket.

The fishing village of Kalvåg in 
Bremanger municipality is located in 
the interior of the island of Frøya. The 
proximity to the ocean has influenced 
the development of the fishing
industry, coopers, and production of 
cod-liver oil and salting of herring. 
Possibly Kalvåg was the largest 
fishing village on the coast around 
1860. Today Kalvåg has an old and 
restored seaside settlement, which 
probably is the best protected in the 
county.

Foto: Arne Stubhaug
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Grotle in Bremanger is situated close to the open sea. The small 
village is blessed with a two km. long sandy beach, much visited by 
locals as well as tourists. Also some artists come here to capture the 
right ambience.

Foto: Hildegard Strømmen

Kalvåg, med Knutholmen

Innerst i Vingepollen i Bremanger ligger det nest største helleristnings-
feltet i Norge, Vingenfeltet. De vel 2000 figurene er 4000 - 6000 år 
gamle, og viser for det meste hjort, men også menneskefigurer og 
abstrakte symbol. Området, som er veiløst, ble i 1980 vernet. På grunn 
av slitasje, er det kun tillatt med organiserte besøk til feltet.

The second largest rock carving field in Norway is Vingen, situated at 
the head of Vingenpollen in Bremanger. The approximately 2000 
carvings are 4000-6000 years old. They mostly show deer, but also 
humans and abstract symbols are represented. The area, which has no 
road communication, was protected in 1980.
Due to wear and tear, only organized visits to the field are permitted.



Nordfjord

Nordfjord er den nordligste delen av Sogn og Fjordane, og 
strekker seg fra høye fjell og isbreer i øst og mot havet i 
vest. Bortsett fra Hornindal er alle kommunene i området 
knyttet til fjorden Nordfjord.

The northern part of Sogn og Fjordane is Nordfjord, 
stretching from the high mountains and glaciers in the east 
to the ocean in the west. Apart from Hornindal all the 
municipalities in the area are connected to the fjord. 

Med sitt gode klima og vekstforhold er Gloppen den 
største landbrukskommunen i fylket. Mange år er 
nedbørsmengden ikke større enn på Sørlandet.
De fleste innbyggerne er bosatt langs fjordarmene 
Gloppenfjorden og Hyenfjorden, og dalføret langs 
Breimsvatnet til Byrkjelo (bildet over). Her arrangeres 
hvert år friidrettsstevnet “Byrkjelo Games”, og Tine 
Meierier har et stort anlegg for produksjon av ost.
Til venstre bygden Breim og Breimsvatnet. På vestsiden 
av dette fører vei innover til Indre Kandal, hvor du kan 
nyte synet av store geiteflokker. Siden 1995 har Breim 
vært åstedet for Norsk Country Treff, med en rekke kjente 
artister. Arrangementet, som i stor grad er basert på 
dugnadsarbeid, samlet i 2012 hele 11500 gjester. Det hele 
foregår på Norsk Fjordhestgard, et aktivitetssenter for 
bruk av fjordhest.
Den rolige og arbeidsomme fjordhesten, egentlig en 
gammel ponnirase, har sin opprinnelse i Nordfjord.
På slutten av 1800-tallet sank bestanden i Nordfjord. For 
å få en bedre arbeidshest, ble først innkjøpt en dølahingst, 
noe som viste seg å gi uønskede følger. I 1907 ble 
redningen fjordhingsten Njål fra Sunnmøre.

With its good climate and growing conditions, Gloppen is 
the largest agricultural borough in the county. For some 
years the precipitation amount is less than in the south of 
Norway.
Most inhabitants live along the fjordarms Gloppen- 
fjorden and Hyenfjorden, and the valley along Breims- 
vatnet to Byrkjelo (top). An annual athletics 
competition “Byrkjelo Games” is arranged here, and Tine 
Meierier has a large plant for the production of cheese.
To the left the village of Breim and the Breimsvatnet lake. 
On the west side of this a road leads to Inner Kandal, 
where you can enjoy the sight of huge herds of goats. 
Since 1995 Breim has been the scene of the Norsk 
Country Treff, with a number of famous country artists. 
The event, which takes place at Norsk Fjordhestgard, 
collected 11500 guests in 2012. 
The quiet and hardworking fjord horse, really an old pony 
breed, originated in Nordfjord.
In the late 1800s the number of horses was in decline. To 
get a better workhorse, a “dølahingst” (dole horse from 
Gudbrandsdalen), was purchased, which proved to have 
undesirable consequences. The fjord horse Njål from 
Sunnmøre became the saviour.

Sandane er kommunesenteret i Gloppen. Tettstedet ligger ved enden 
av Gloppenfjorden, en arm av Nordfjord. I 1866 ble Gloppen Hotell 
bygget som gjestgiveri og landhandel, men ombygget i sveitserstil i 
1921. Mange sportsfiskere søkte til hotellet, bl.a. engelske 
lakselorder.
En annen attraksjon i Sandane er Nordfjord Folkemuseum, med en 
samling av gamle hus og gjenstander fra de ytterste kystbygdene 
til de innerste jordbruksbygdene. De ca. 40 husene er fra 1700- og 
1800-tallet. I en stor hovedbygning er faste og skiftende utstillinger.
Gimmestad kirke fra 1692 er en av svært få rødmalte kirker i Norge. 
Etter reformasjonen var kjærlighetsfargen rødt vanlig benyttet på 
kirker - fargen symboliserte Guds kjærlighet.
Den ligger ca. 4 km. fra Sandane sentrum, i vestlig retning.

The administrative center of Gloppen is Sandane, situated at the end 
of Gloppenfjorden, an arm of Nordfjord. Gloppen Hotel was built as 
a guest house and store in 1866, but was rebuilt in the Swiss style in 
1921. Many anglers visited the hotel, including English salmon 
lords.
Another attraction in Sandane is Nordfjord Folkemuseum, with a 
collection of old buildings and objects from the outer coastal 
communities to the inner farming communities. The 40 or so houses 
are from 1700 - and 1800’s. Permanent and temporary exhibitions 
are displayed in a large main building.
Gimmestad from 1692 is one of very few red-painted churches in 
Norway. After the Reformation, this “love” color was commonly 
used on churches - the colour symbolized God’s love.

Vågsøy er den største fiskerikommunen i fylket. Måløy (over) fikk  bystatus i 
1997 og har en godt skjermet havn. Hurtigruten og ekspressbåter har anløp her.
Bortsett fra Sjøgata som ligger nærmest havnen, har gatene navn fra Gate 1 
til Gate 8. I Måløy er reist et monument over kaptein Martin Linge, som falt 
under Måløyraidet mot tyskerne i 1941.
Vågsberget (til venstre) er et gammelt handelssted etablert i 1636, men hvor 
det eldste huset idag er fra 1780. Filmen “Landstrykere”, basert på Knut 
Hamsuns roman, ble spilt inn her.

Vågsøy is the largest fishing borough in the county. Måløy (above) got city 
status in 1997 and has a sheltered harbor. Hurtigruten and express boats call 
here. Apart from Sjøgata closest to the harbor, the streets are named from Gate 
1 to Gate 8. Captain Martin Linge, who fell under the Måløy raid against the 
Germans in 1941, has been honoured by a monument.
Vågsberget (left) is an old trading place established in 1636. Today the oldest 
house on the site is from 1780. The film “Landstrykere” based on 
Knut Hamsun’s novel, was filmed here.100 101



Ut mot storhavet på Vågsøy står en 3 m. høy steinformasjon, 
Kannesteinen. Den har blitt formet av havet og bølger gjennom 
tusener av år. Mange turister drar ut hit for å beskue den spesielle 
steinformasjonen, som står i bygden Oppedal.

Kråkenes fyr ytterst på Vågsøy er plassert på en klippe. Stedet er et 
av de mest værharde på kysten. Når det blåser som verst kan bølgene 
slå langt oppover land, noe som fører til at mange kommer ut hit for 
å oppleve naturkreftene. En værstasjon sender data til 
Meterologisk Institutt. Ca. 150 orkaner er registrert på Kråkenes, 
vindstyrken er da over 33 m/s i snitt over en 10 minutters periode.
25.12.2011. ble det registrert en vindstyrke på 45,6 m/s !
Fyret ble automatisert i 1986, og har overnattingsmulighet.

Refvikstranden på Vågsøy er en av landets beste sandstrender, med 
ren og hvit sand. Husene i bygden Refvik har fasader mot sør som er 
uten vinduer og med en beskyttende vegg av mur eller stein.
Foruten sterk vind, opplever man tidvis isbiter fra Refvikvatnet som 
kommer svevende gjennom luften.

Kannesteinen is a 3 m high rock formation on the outer side of 
Vågsøy. It has been shaped by the sea and waves through thousands 
of years. Many tourists visit the particular rock formation, which  
can be found in the village Oppedal.

The location of Kråkenes lighthouse at Vågsøy is one of the harshest 
on the coast. When it gets really windy, waves can wash over the 
land - at such times many people come out here to experience the 
power of nature. A weather station sends data to the Meteorologisk 
Institutt. So far it here are registered approx. 150 hurricanes at 
Kråkenes,
the wind speed is then in average over 33 m/s  over a 10 minute 
period. There was a wind speed of 45.6 m/s at 25.12.2011 !
The lighthouse was automated in 1986, and has an accommodation 
option.
Refviksanden, with clean white sand, is one of the best sandy 
beaches in the country. The houses here have facades towards south 
that are without windows and with a protective wall of brick or 
stone. Besides strong winds, occasionally ice cubes from the lake 
Refvikvatnet come floating through the air.

Selje kommune er kjent for idyllisk natur med fine sandstrender, 
men også for et brutalt og hardt klima på Stadlandet når vinter-
stormene setter inn. For båttrafikken har Stadhavet i alle tider vært 
fryktet - man har nå planer om en skipstunnel for å unngå den verste 
strekningen.
Nær kommunesenteret Selje ligger den 500 m. lange 
Seljestranden, like nedenfor det velkjente Selje Hotel.
En av de aller største attraksjonene i området er Selje 
kloster, beliggende på øya Selja en liten båttur fra 
kommunesenteret. Her ligger ruinene av et 
benediktiner-kloster fra 1100-tallet. Munkene 
bygget klosteret til ære for St.Sunniva, som er Norges 
eneste kvinnelige helgen.
Den mest omfattende legenden om Sunniva er 
skrevet på latin i 1170. Hun var en irsk kongsdatter 
som en beiler ville true til ekteskap. Med følge forlot 
hun da Irland og kom i land på Selja, hvor hun senere 
døde som martyr i St.Sunniva - hulen. 
Olav Kyrre opprettet et bispesete på Selja i 1068, 
dette ble siden flyttet til Bergen. Også skrinet med 
levninger av St. Sunniva ble overført til Bergen, og 
plassert over høyalteret i Kristkirken, som lå på det området hvor vi 
idag har Bergenhus. Kirken ble revet i 1531, der hvor alteret sto er et 
minnesmerke med relieff av St. Sunniva (bildet i midten).
Hoddevik (under til venstre) er en liten bygd ytterst på Stad. Her er 
en av landets beste surfeplasser - denne tiltrekker surfere fra hele 
verden. “Stad Surfing” tilbyr overnatting og kurs.
Ervik (under til høyre), med en nydelig sandstrand, er kjent for 
innbyggernes redningsdåd da hurtigruteskipet “St. Svithun” strandet 
etter bombing i 1943. Mange ble reddet, men 45 personer omkom.

Selje municipality is known for its idyllic scenery with fine sandy 
beaches, but also for a brutal and harsh climate at Stadlandet when 
winter storms set in. The open sea Stadhavet has at all times been 
a challenge for the boat traffic - and there are now plans for a ship 

tunnel to avoid the worst stretch.
Near the center of Selje you may enjoy the 500 m 
long Seljestranden, just below the well-known Selje 
Hotel..
One of the main attractions in the area is Selje 
monastery, located on the island of Selja, a small 
boat trip from the center. Here are the ruins of a
Benedictine monastery from the 1100s. The monks
built the monastery in honor of St. Sunniva, the only 
female saint in Norway. The most comprehensive 
legend about St. Sunniva is written in Latin in 1170. 
She was an Irish king’s daughter, under threat of 
being married to a suitor. With her followers she left 
Ireland  and then came ashore at Selja, where she 
later died as a martyr in the St. Sunniva - cave.
Olav Kyrre established a bishopric at Selja in 1068, 
this was later moved to Bergen. Also the case with 

the relics of St. Sunniva was transferred to Bergen, and placed over 
the high altar in Kristkirken, located in the area where we now find
Bergenhus. The church was demolished in 1531 - where the altar 
stood is a monument with a relief of St. Sunniva.
Hoddevik (below left) is a small village at Stadlandet. One of the 
country’s best surfing sites is here, which attracts surfers from 
around the world. “Stad Surfing” offers accommodation and 
courses.
Ervik (below right) is known for the citizen’s rescue when the 
Hurtigruten ship “St. Svithun “stranded after being bombed in 1943. 
Many were rescued, but 45 people were killed.

Foto: Thomas Bickhardt / Bickfoto
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Ytterst på Stadlandet i Selje kommune ligger fjellplatået Kjerringa 
497 m.o.h., også kalt Vestkapp. Her er en upåklagelig utsikt i nær 
sagt alle himmelretninger. Bildet over er tatt i østlig retning, med 
Honningsvåg midt på bildet. Området er kjent for skiftende vær, fra 
speilblankt hav til storm og orkan. Stadhavet regnes som et av de 
mest værharde områder i Norge, noe som mange skipsforlis vitner 
om. 

Fra tettstedet Nordfjordeid i Eid kommune kan man oppleve fine 
stemninger utover Nordfjord. Stedet er et gammelt sete for viking-
konger. Allerede i 1628 ble det etablert en eksersisplass - denne er 
den eldste i landet. På plassen er nå et hærmuseum etablert.
I kjølvannet av militærvesenet grodde det opp bedrifter som levde 
av arbeid for det militære. En del kvinner levde av å vaske tøy for 
soldatene i Eidselva.
Norsk Fjordhestsenter i Nordfjordeid ble opprettet i 1989 og er 
det mest kjente hestesenter i landet. Her tilbyes rideskole, rideleir, 
hesteshow etc.

Outermost at Stadlandet in Selje municipality lies the mountain 
plateau Kjerringa at 497 m, also called Vestkapp. Here is an
irreproachable view in nearly every direction. The picture above was 
taken in an easterly direction, with Honningsvåg in the middle of the 
picture. The area is known for changing weather, from calm sea to 
storm and hurricane. Stadhavet is considered as one of the 
harshest regions in Norway, which many shipwrecks can testify to.

From Nordfjordeid in Eid municipality you may experience fine 
moods outwards towards Nordfjord. Some of the viking kings had 
their settlements here. A military training ground was established  
in 1628 - this is the oldest in the country. Now an army museum is 
located at the same place. The growth of the military resulted in 
businesses that worked for the military, among others some women 
washing clothes for the soldiers in the river Eidselva.
Norsk Fjordhestsenter in Nordfjordeid was established in 1989 and 
is the most famous horse centre in the country. Here they offer a 
riding school, riding camps, horse shows etc.

I Eidsgata i Nordfjordeid er mange av de gamle husene fra 
1800-tallet bevart. I den senere tid er det kommet påbud om at nye 
hus skal bygges i gammel stil.
Nær fergeleiet Lote går en fjellvei opp til Lotesetra (øverst til høyre), 
hvorfra du får en flott utsikt over Nordfjord. Fra seteren er det et fint 
turterreng opp til Sagetennene 1000 m.o.h. 

In Eidsgata in Nordfjordeid many of the old houses from the
1800s are preserved. In recent times demands have been made to 
build new houses in the old style.
Near the Lote ferry is a mountain road up to Lotesetra (top right), 
from which you get a great view of the Nordfjord. From there is a 
fine hiking ground up to the Sagetennene mountain, at 1000 m.

Under nedstigningen fra Utvikfjellet 630 m.o.h. brer bygden Utvik 
og Nordfjord seg ut for våre øyne. (midten, venstre). 
Utvik, som tilhører Stryn kommune, har et sentrum med gamle 
bygninger fra 1800-tallet. Ved kirken fra 1840 er en mur hvor der 
er innfelt en stein med runer som er blant de eldste som er funnet i 
Norge. Dette er en kopi av Kårstad-ristningen, en helleristning med 
båtfigurer, hakekors og inskripsjon med eldre runer, oppdaget 
mellom Innvik og Utvik i 1927. 

During the descent from Utvikfjellet 630 m, the view of 
the village of Utvik and Nordfjord extends before your 
eyes. (center, left). Utvik has old buildings from the 
1800s. At the church (1840) there is a stone with runes 
which is among the oldest ever found in Norway. This 
is a copy of Kårstad-ristningen, a rock carving show-
ing boats, a swastika and inscription with older runes 
discovered between Innvik and Utvik in 1927.

Olden er et tettsted innerst i 
Nordfjord.
Her ligger en av de viktigste 
cruiseskiphavnene i landet, 
mye betinget av en rekke store 
turistattraksjoner i området. 
Innover Oldedalen møter man 
en dramatisk natur preget av 
bratte fjellsider, innsjøer og 
fossefall. Helt innerst kommer 
man til Briksdalen.

Olden is a village at the head of 
Nordfjord.
Because of a number of major 
tourist attractions in the area, 
Olden has one of the main
cruise ship ports in the country.  
Inwards to the valley of 
Oldedalen one encounters 
dramatic scenery characterized 
by steep mountains, lakes and 
waterfalls. Innermost you will 
arrive at the Briksdalen valley 
and the Briksdalsbreen glacier.



En av landets største turistattraksjoner er Briksdalsbreen, en arm av 
Jostedalsbreen. Brearmen kommer fra 1200 m. høyde og kalver i et 
vann bare 346 m.o.h. I forhold til bildet over har breen trukket seg 
mye tilbake, i 2012 var den delt i to. Likevel sviktet ikke turistene. 
Oldedalen Skysslag fraktet ca. 40 000 turister inn til breen dette året. 
Tidligere gikk transporten med hestekjerrer, men hensynet til 
sikkerhet har medført at man nå bruker åpne Troll-biler.
For de som ønsker å vandre på breen, arrangeres guidede turer.

Briksdalsbreen, an arm of the glacier Jostedalsbreen, is one of the 
country’s main tourist attractions. The glacier arm comes from an 
altitude of 1200 m and calves in a lake only 346 metres above sea 
level. Compared to the image, the glacier has withdrawn a long 
way, in 2012 it was split into two. Yet the tourists came! Oldedalen 
Skysslag brought about 40 000 tourists to the glacier this year. They 
were previously transported by horse-drawn carriages, but now, due 
to security open Troll cars are used. For those who want to walk on 
the glacier, guided tours are organized.



Loen er en turistbygd i Stryn kommune. Stedet har et vell av 
overnattingsmuligheter, med det velrenommerte Hotel Alexandra 
i spissen. Fra bygden har man utsyn i retning fjellet Skaala 1848 
m.o.h. Her reiste bygdefolket et rundt steintårn i 1891 - dette skulle 
gi fjellvandrere ly og overnattingsmulighet. I alle år har fjelltoppen 
vært et populært turmål. Siden 2002 har det årlige motbakkeløpet 
“Skåla Opp” vært arrangert. Foruten mosjonister trekker det noen av 
verdens beste motbakkeløpere.
Den nåværende lille trekirken fra 1837 er den tredje som står her. 
Før den første kirken ble reist, møttes de kristne nede ved fjorden 
rundt det steinkorset som nå står på kirkegården.
Like foran kirken står to minnesteiner over de omkomne ved de to 
rasulykkene ved Loenvatnet i 1905 og 1936.
Under et klassisk motiv fra Loenvatnet med Breng seter. Motivet til 
den berømte reklamen for Freia melkesjokolade er herfra.

Loen is a well-known tourist village in Stryn municipality. The site 
has a wealth of lodging, with the prestigious Hotel Alexandra in 
front. From Loen one has a view towards the Skaala mountain at 
1848 m, where the villagers erected a round stone tower in 1891 
- this would give hikers shelter and accommodation facilities. The 
summit has always been a popular destination. Since 2002, the 
annual uphill race “Skåla Opp” has been arranged. It attracts both 
exercisers as well as some of the best uphill runners in the world.
The small wooden church from 1837 is the third standing here. 
Before the first church was erected, the Christians met by the fjord, 
around the stone cross which now stands in the churchyard.
In front of the church there are two memorial stones of the 
casualties of the two landslides at Loenvatnet in 1905 and 1936.
Below a classic scene from Loenvatnet, with Breng mountain farm. 
The picture for the famous commercial for Freia milk chocolate is 
shot here.

Ved to de rasulykkene ved Loenvatnet i 1905 og 1936 raste en del 
av det 1781 m. høye Ramnefjellet ut i vannet, og skapte flodbølger 
som slo oppetter land. I den første ulykken var flodbølgen 40 m. høy 
og tok livet av 61 mennesker. Særlig bygdene Nesdal og Bødal ble 
rammet. I 1936 omkom 73 mennesker.
De naturskjønne områdene langs Loenvatnet (bildene over) tiltrekker 
mange turister. Veien langs vannet fører helt inn til Kjenndal, med 
utsyn mot Kjenndalsbreen. Bødalsseteren er også et populært 
reisemål, her er man nær flere armer av Jostedalsbreen.
Fra 2013 går en ny båt MS Kjendal II i trafikk mellom Sande og 
Kjenndalsanden, hvor Kjenndalstova ligger.

On two accidents, part of the 1781 m high Ramnefjell slid into 
Loenvatnet, creating tsunamis that struck the surroundings. In 1905 
the tsunami was 40 meters high and killed 61 people. The villages of 
Nesdal and Bødal was especially badly hit. In 1936, 73 people died.
The scenic areas along Loenvatnet (pictures above) attract many 
tourists. The road along the lake leads right into Kjenndal, where 
you can view the Kjenndalsbreen glacier. Another popular
destination is the mountain farm Bødalsseter -  here you are close to 
several arms of the glacier Jostedalsbreen.
From 2013 a new boat MS Kjendal II will traffic the lake, between 
Sande and Kjenndalsanden, in the tourist season. At Kjenndalsanden  
the Kjenndalsstova restaurant is located.
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I kommune- og handelssenteret Stryn er en eldre bebyggelse langs 
Stryneelva fredet, bl.a. Valhalla gjestgiveri. 

In the municipal- and commercial center Stryn there is an old 
protected settlement, including the Valhalla Gjestgiveri inn.

I Oppstryn, ved Strynsvatnet ligger Jostedalsbreen Nasjonalpark-
senter. Utstillinger og en panoramafilm gir innblikk i Jostedalsbreen 
og naturen rundt, og utenfor er en botanisk hage.

A national park centre, Jostedalsbreen Nasjonalparksenter is located 
in Oppstryn, at the Strynsvatnet lake. Exhibitions and a panoramic 
film give an insight into the glacier Jostedalsbreen and the 
surrounding scenery, and outside there is a botanical garden.

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter



Stryn kommune er en av de store 
turistkommunene i landet.
Bildet til venstre viser Strynsvatnet fra 
bygden Flo - her vokste Tore Andre Flo 
og andre fotballspillere i slekten opp.

Stryn is one of the major tourist 
municipalities in the country.
The picture on the left shows 
Strynsvatnet from the village of Flo - 
Tore Andre Flo and other footballers in 
the genus grew up and learnt their skills 
here.

I østenden av Strynsvatnet ligger den koselige lille 
bygden Hjelle.
De første turistene kom til Hjelle med dampbåten 
“ Fridtjov Nansen” i 1890-årene. Herfra får man et slående 
utsyn mot Tindefjellene i sør, hvor den høyeste toppen er 
1775 m.o.h. En av de fremste klatrepionerene, William C. 
Slingsby prøvde å komme seg opp på toppen, men måtte gi 
opp.
På stedet ligger et koselig hotell, Hjelle Hotel, som har vært 
eid av samme familie siden 1896. Få hotell kan skilte med en 
slik utsikt!

The cozy little village of Hjelle lies in the east end of 
Strynsvatnet. The first tourists came to Hjelle in the 1890s 
with the steamship “Fridtjof Nansen”. From here we get a 
stunning view of the mountains Tindefjellene to the south, 
where the highest peak is 1775 m. One of the premier 
climbing pioneers, William C. Slingsby tried to get up on the 
top, but had to give up.
Hjelle Hotel has been owned by the same family since 1896. 
Few hotels can boast of such a view!

Ved oppstigningen fra Hjelledalen 
mot Strynefjellet kan man velge den 
gamle veien over fjellet. Fra Videseter, 
hvor der ligger et tradisjonsrikt hotell 
fra 1903, får man et fint utsyn over 
Hjelledalen (bildet til venstre). 
Like bortenfor hotellet ligger 
Videfossen, her er det bygget en 
utsiktsplattform. Gamle Strynefjells-
veien og hotellet er stengt om vinteren.

From Hjelledalen you may choose the 
old road over the Strynefjellet mountain. 
Arriving at Videseter, where there is a 
traditional hotel from 1903, you get a 
nice view of Hjelledalen (picture left).
Just beyond the hotel, from a viewing 
platform, you can enjoy the waterfall 
Videfossen and the splendid sights 
towards the valley. The old road and the 
hotel are closed in winter.

Gamle Strynefjellsveien sto ferdig i 1894 og fikk i 1997 status som 
Nasjonal turistvei. Fine murer av tilhogget stein og stabbesteiner 
kjennetegner veien, som mange turister følger framfor helårsveien, 
hvor der inngår tre tunneler. Veien har høyeste punkt 1139 m.o.h. og 
går over til Grotli i Oppland fylke.
Etter at veien åpnes i mai / juni, kan man oppleve anselige 
brøytekanter. Like før Stryn Sommerski kan høyden på 
brøytekantene tidvis komme opp i hele 10 m.
Ved Tystigen ligger det kjente sommerskisenteret Stryn Sommerski, 
mye besøkt av både norske 
og internasjonale aktive 
skiløpere.
Fra basen på 1080 m.o.h. 
kan du ta stolheis opp til 
1300 m.o.h., og videre med 
T-heis opp til toppen 1600 
m.o.h. Foruten en glitrende 
utsikt, har du preparerte 
nedfartsløyper og en ca.5 
km. langrennsløype på 
breen.

Velger du helårsveien 
mellom Stryn og Oppland 
fylke, kan du mellom 
tunnelene oppleve fin natur, 
som her i Skjerdingdalen.

Gamle Strynefjellsveien was completed in 1894 and received the 
status of a National Tourist Road in 1997. The road is characterised 
by fine walls of cut stones and stone markers along the road. Many 
tourists prefer the old road over the new one, where three tunnels are 
included. The old road has the highest point of 1139 meters above 
sea level and leads to Grotli in the county of Oppland.
After the road opening in May / June, one can experience high snow 
banks. Close to the summer ski centre, the height of the snow banks 
sometimes reaches 10 m.

The well-known summer 
ski centre Stryn Sommerski 
is very popular with both 
Norwegian and international  
skiers.
From the base 1080 meters 
above sea level you can take 
the chairlift up to 1300 m, 
and then the T-lift up to the 
top at 1600 m. Besides a 
glittering view, ski trails and 
a 5 km. cross country ski 
track have been prepared on 
the glacier.

Along the new road between 
Stryn and Oppland, you 
can enjoy beautiful scenery 
between the tunnels, as here 
in Skjerdingdalen (left).
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Hornindal kommune har grense mot Volda og Ørsta i Møre og 
Romsdal. Kommunesenteret Grodås ligger i østenden av 
Hornindalsvatnet, som er Europas dypeste innsjø 514 m.  
Mesteparten av innsjøens areal tilhører Eid kommune.
Der er ingen breelver som munner ut i Hornindalsvatnet - dette 
medfører at vannet er spesielt klart.
I Grodås ligger Anders Svor-museet, dette viser 450 av arbeidene til 
billedhoggeren Anders Svor ( 1864 - 1929). Han er kjent for 
skulpturer av bl.a. Fridtjof Nansen og Adolph Tiedemand. I 1891 
vant han konkurransen om utformingen av Tordenskjold-
monumentet i Kristiania, men han fikk ikke føre det opp.
Fra Hornindalsseteren kan man betrakte det høyeste fjellet i 
kommunen, Hornindalsrokken 1529 m.o.h. (over til venstre).
Gamle Horndøla bro er en 52 m. lang steinbro fra ca. 1810.

Hornindal borders Volda and Ørsta in the county of Møre og 
Romsdal. The Grodås centre is located in the east end of
Hornindalsvatnet, Europe’s deepest lake at 514 m. Most of the lake’s 
area belongs to Eid municipality.
There are no glacial rivers that flow into Hornindalsvatnet - this 
means that the water is particularly clear.

Anders Svor Museum in Grodås shows 450 works of the sculptor 
Anders Svor (1864-1929). He is known for sculptures of, among
others, Fridtjof Nansen and Adolph Tiedemand. In 1891 he won the 
competition for the design of the Tordenskjold monument in 
Christiania, but he did not got the chance to erect it.
From the mountain farm Hornindalsseteren and the old bridge 
Horndøla it is possible to admire the highest mountain in the
municipality, Hornindalsrokken 1529 meters above sea level.
The old bridge is a 52 m long and from approx. 1810.

Hornindal


