
Indre Sunnmøre forbindes ofte med Sunnmørs-
alpene, som er noe av det mest alpine 
landskapet vi har i landet. Mange steder reiser  
spisse tinder seg fra fjorden og opp mot 
1500 - 1700 m.

Områdene rundt Bjørkedalsvatnet i Volda 
kommune har lange tradisjoner for 
båtbygging. Her er en rekke båttyper bygget 
gjennom århundrene. Særlig kjent er kopiene 
av vikingskipene Osebergskipet og 
Gokstadskipet, samt  “Saga Siglar”, som 
eventyreren Ragnar Thorseth brukte under sin 
ferd verden rundt 1984-1986. På bildet 
vikingskip som bl.a. brukes til turer på vannet.

Inner Sunnmøre is often associated with the 
Sunnmøre Alps, which is one of the most alpine 
landscape we have in the country. In many 
places, sharp peaks rise from the fjord and up 
to 1500 - 1700 m.

The areas around the Bjørkedalsvatnet lake in 
Volda municipality have a long tradition of
shipbuilding. Throughout centuries many types 
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boats have been built here. Particularly well known are the copies of the Viking ships 
Oseberg-skipet and Gokstadskipet, as well as “Saga Siglar”, which the adventurer Ragnar 
Thorseth used during his journey around the world from 1984 to 1986. The picture shows  
Viking ships, which,among others, is in use for trips on the lake.

Det er særlig fjellene rundt Hjørundfjorden som 
skaper det dramatiske og alpine landskapet på 
Sunnmøre. Fjorden er 33 km. lang og strekker 
seg helt inn til bygden Bjørke, hvor noen av de 
eldste middelalder-husene fra Møre og Romsdal 
ligger, bl.a. en rekke av gamle nøst. I Bjørke 
hindret bygdefolket Telenor i å fjerne en av de 
gamle røde telefonkioskene - Riksantikvaren 
har nå fredet denne. Bildet viser Finnes på 
venstre side og Viddal mot høyresiden. 

In particular, it is the mountains around 
Hjørundfjorden that create the dramatic and 
alpine landscape in Sunnmøre. The fjord is 33 
km. long and stretches inwards to Bjørke, where 
some of the oldest medieval houses of Møre og 
Romsdal, including old boathouses, are 
situated. In Bjørke the villagers prevented 
Telenor from removing one of the old red 
telephone boxes - it is now preserved. The 
picture is taken from Bjørke, with Finnes on 
your left and Viddal on your right.Dikteren og språkforskeren Ivar Aasen (1813- 1896) vokste opp i 

Hovdebygda i Ørsta kommune.
Han mente at det var viktig for Norge å ha et selvstendig språk. I 1837 
reiste han rundt på Sunnmøre for å forske på dialekter, senere gjorde han 
det samme på Vestlandet og Østlandet.
Ivar Aasen regnes som skaperen av nynorsk skriftspråk, og ble i år 2000 
hedret med et museum på gården hvor han vokste opp, Ivar Aasen-tunet. 
De årlige “Dei Nynorske Festspela” foregår her, samt i sentrene Volda og 
Ørsta.
The poet and linguist Ivar Aasen (1813 - 1896) grew up in Hovdebygda in 
Ørsta municipality. He believed that it was important for Norway to have 
an independent language. To research dialects, he travelled around in 
Sunnmøre in 1837, later he did the same in Western and Eastern Norway.
Ivar Aasen is regarded as the creator of the “nynorsk” (New Norwegian) 
written language, and was in 2000 honoured with a museum on the farm 
where he grew up, Ivar Aasen-tunet. The annual festival “Dei Nynorske 
Festspela” takes place here, as well as in Volda and Ørsta.
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Sæbø er en bygd i Ørsta kommune. Dens beliggenhet ved Hjørund-
fjorden, i hjertet av Sunnmørsalpene, gjør den velegnet som 
utgangspunkt for turer og naturopplevelser. Overnattingstilbudet er 
godt, med flere campingplasser, ferieleiligheter og Sagafjord Hotel, 
som ligger like i vannkanten og har en spesiell arkitektur (øverst til 
venstre). I deler av hotellet finnes tømmervegger som er over 200 år 
gamle og som stammer fra en skolestue i Valdres.
Foruten fjellturer fører de høye tindene rundt fjorden til at mange 
trekkes mot organiserte båtturer fra Sæbø. Der er også 
fergeforbindelse til Leknes på andre siden av fjorden, herfra kan man 
komme inn til Øye og Norangsdalen.
De to andre motivene er tatt fra Sæbø i retning Norangsfjorden. Den 
spisse fjelltoppen omtrent midt på bildene er Slogen 1564 m.o.h.
De første cruisebåtene som kom til Norge på slutten av 1800-tallet 
oppsøkte den dramatiske naturen i Hjørundfjorden. Det ser nå ut til 
at Hurtigruten følger etter!

Ørsta er den største jordbrukskommunen på Sunnmøre, og også den 
med mest fjellområder. Landskapet prydes av kjente fjelltopper som 
Slogen 1564 m.o.h, Kolåstinden 1432 m.o.h, Skårasalen 1542 m.o.h 
og det høyeste fjellet i Sunnmørsalpene, Kvitegga 1717 m.o.h.
Området er godt egnet for fjellvandrere hele året, fra enkle ruter i 
flate fjelldaler til mer utfordrende klatreruter. Mange turgåere 
benytter dalfører som leder fra Ørsta sentrum og inn i fjellheimen, 
hvor seterområder gjerne bidrar til en fin opplevelse.
Bildet over viser et godt kjent 
fotomotiv, Myklebustseter i 
Standalen med Sætretindene 
1358 m.o.h.
Litt under midten Valleseter i 
Langedalen. 
Romedalen er en ca. 8 km. lang 
gammel seterdal. Det drives ikke 
seterdrift her lenger, men bygningene 
vedlikeholdes og benyttes som 
fritidshus.
Nederst Kubbestøylen (til venstre), 
og helt innerst hvor veien slutter, 
Steinstøylen med fjelltoppen 
Hallehornet 913 m.o.h.

Ørsta is the largest agricultural district of Sunnmøre, and also 
the one with most mountain areas. The landscape is adorned with 
famous peaks like Slogen 1564 m,  Kolåstinden 1432 m, Skårasalen 
1542 m and the highest mountain in the Sunnmøre Alps, Kvitegga 
1717 m.
The area is suitable for hikers throughout the year, from simple 
routes in the flat valleys to more challenging climbing routes. Many 
hikes go through valleys leading from the centre of Ørsta and into 

the mountains, where mountain 
farms contribute to an enjoyable 
experience. 
The picture above shows a well-
known motif, Myklebuseter with the 
mountain Sætretindene 1358 meters 
above sea level. Slightly below the 
middle is Valleseter in Langedalen.
Romedalen is an approx. 8 km. long
valley. The old mountain farms are 
not in operation, but the buildings 
have been maintained and are used 
as holiday homes. The pictures 
below show Kubbestøylen (left), and  
Steinstøylen with its peak
Hallehornet at 913 m.

Sæbø is a village in Ørsta municipality. Its location at Hjørund-
fjorden, in the heart of the Sunnmøre Alps, makes it suitable as a
starting point for hikes and scenic experiences. The accomodation 
on offer is good, with several campsites, apartments and the 
Sagafjord Hotel, which is located right on the waterfront and is 
architectually interesting (top left). Parts of the hotel have over 200 
year old timber walls from a schoolhouse in Valdres.
Besides hiking the high peaks around the fjord attract many to 
organized boat trips from Sæbø. There is also a ferry connection to 
Leknes on the other side of the fjord, from there you can reach the 
the village of Øye and the Norangsdalen valley.
The two other photographs are taken from Sæbø towards 
Norangsfjorden. The sharp peak in the middle of the images is 
Slogen at 1564 meters
The first cruise ships that came to Norway in the late 1800s visited 
the dramatic scenery of Hjørundfjorden. It now appears that 
Hurtigruten (The Coastal Express) follows!



Fra fergestedet Leknes fører veien langs Norangsfjorden inn til 
bygda Øye (til høyre). Underveis stiger den kjente fjelltoppen 
Slogen mot himmelen. Dette er en av de mest besøkte tindene i 
Sunnmørsalpene, på fine dager kan det være rene folkevandringen til 
topps. Norsk tindesports far, briten Willam C. Slingsby (1849- 1926) 
var også på Slogen. Om fjelltoppen uttalte han i 1884: “one of the 
proudest in Europe”.
I Øye ligger det tradisjonsrike Hotel Union Øye i sveitserstil, bygget 
i 1891. Hotellet var et svar på den økende mengde turister som kom 
for å oppleve naturen på Sunnmøre. Rommene har navn etter 
prominente personer og kongelige som har besøkt hotellet.
Keiser Vilhelm II var her flere ganger, på rommet som er oppkalt 
etter han står ennå hans personlige badekar. I 1906 bodde dronning 
Maud, kong Haakon og kronprins Olav på hotellet. Under feiringen 
av sølvbryllupet i 1993 var dronning Sonja og kong Harald gjester.
På Det blå rommet skal det etter sigende spøke. En greve som var 
med Keiser Vilhelm II forelsket seg i tjenestepiken Linda, de bor 
sammen på Det blå rommet. Tilbake i Tyskland fikk ikke greven 
skilsmisse og tar sitt eget liv på vei til Norge igjen. Senere blir Linda 
funnet død i elven, iført brudestas. Flere gjester på Det blå rommet 
påstår at de har hørt gråt og følt at Linda fremdeles er der......

From Leknes the road runs along Norangsfjorden to the village of 
Øye, at the end of the fjord. On the way the famous peak Slogen rises 
1564 m. into the sky. This is one of the most visited peaks of  the 
Sunnmøre Alps, on fine days many people can be seen trying to 
reach the top. The father of Norwegian Alpine sports, Briton Willam 
C. Slingsby (1849 - 1926) also climbed to the top. Of  Slogen he said 
in 1884: “one of the proudest in Europe”.
In Øye lies the traditional Hotel Union Øye, built in 1891 in the 
Swiss style. The hotel was a response to the increasing amount of 
tourists who came to experience the scenery in Sunnmøre. The rooms 
are named after prominent people and royalties who have visited the 
hotel. Emperor Wilhelm II was here several times, the room named 
after him still has his personal bathtub. In 1906 Queen Maud, King 
Haakon and Crown Prince Olav visited the hotel. During the 
celebration of the silver wedding in 1993, Queen Sonja and King 
Harald were guests.
The Blue Room is said to be haunted. A count who was with 
Emperor William II fell in love with a maid called Linda, they stayed 
together in The Blue Room. Back in Germany the count did not 
get divorced and on the way back to Norway, he commited suicide. 
Later, Linda was found dead in the river, wearing wedding finery. 
Several guests at The Blue Room claim have claimed to have heard 
crying and felt that Linda was still there ......

Norangsdalen er en de villeste og trangeste daler i hele 
landet, med fjelltopper bortimot 1700 m.o.h. Du møter en 
verden utenfor allfarvei, bortsett fra noen setre og beitende 
dyr er det få spor etter mennesker. På grunn av ras er den 
ca. 10 km. lange veien stengt om vinteren. 
I Stavbergsetra ble seterbuene delvis bygget inn i bakken, 
noe som ga dem ly mot ras.
Turister fra cruisebåter i Norangsfjorden ble før i tiden 
fraktet med hestekjerrer gjennom dalen og til Hellesylt.
Veien gjennom Norangsdalen passerer 
Lyngstøylvatnet, hvor man kan observere rester av 
seterbygninger. I 1908 raste det fra fjellet Keipen. Raset 
stengte elven fra Lyngstøylvatnet, hvorpå seteren ble 
oversvømmet. 

Norangsdalen is one of the wildest and narrowest valleys in the 
country, with peaks reaching nearly 1700 meters. You meet another 
world off the beaten track, except for some old mountain farms and 
grazing animals, there are few signs of human habitation. Because of 
avalanches the approx. 10 km. long road is closed in winter. 
The buildings of Stavbergsetra were partially built into the ground, 
which gave them protection against avalanches.

Earlier, tourists from cruise boats in Norangsfjorden were 
transported by horse-drawn carriages through the valley and to 
Hellesylt.
The road passes Lyngstøylvatnet lake, where one can observe the 
remains of some farm buildings in the water. In 1908 there was 
an avalanche down the Keipen mountain. The landslide blocked 
the river from Lyngstøylvatnet, whereupon the mountain farm was 
flooded.

Velledalen er et frodig dalføre i 
Sykkylven kommune. Dalen omkranses 
av breer og tinder godt over 1500 m. 
høye, og er et utmerket utgangspunkt 
for turer i Sunnmørsalpene.
Landbruket i kommunen har sitt 
kjerneområde her, og mange bønder er 
gått over til økologisk drift.
Sykkylven er mest kjent for produksjon 
av møbler, med Ekornes ASA som den 
ledende bedrift.

Velledalen is a fertile valley in
Sykkylven municipality. The valley is 
surrounded by glaciers and peaks well 
over 1500 m high, and is an excellent 
starting point for trips in the Sunnmøre 
Alps.
Agriculture in the municipality has its
core area here, and many farmers have 
switched to ecological farming.
Sykkylven is most famous for the 
production of furniture, Ekornes ASA 
being the leading company.



Nibbeveien sto ferdig i 1939 og er en 
av landets høyest beliggende bilveier. 
Den fører 5 km. fra Djupvasshytta 
(bildet under) i 13 slyng opp til 
fjellplatået Dalsnibba 1476 m.o.h. 
Herfra kan du se helt til innerste del 
av Geirangerfjorden.
Imponerende er også Geiranger-
veien ned mot bygden. Her kan du se 
“Knuten” fra 1889, en vei- 
konstruksjon som fikk gullmedalje på 
verdensutstillingen i Paris i 1900.
Nibbeveien was completed in 1939 
and is one of the highest roads in 
Norway. It runs 5 km. from 
Djupvasshytta (pictured below) 
negotiating 13 bends to reach the 
Dalsnibba plateau 1476 m. From 
here you can see all the way to the 
innermost part of the Geirangerfjord.
The Geiranger road down to the 
village is also impressive. Here you 
might see “Knuten” from 1889, a 
road construction that was awarded 
the gold medal at the World 
Exhibition in Paris in 1900.

Ørneveien er et annet kjent 
veianlegg i området. Den slynger 
seg opp fra fjorden, forbi et fint 
opparbeidet utsiktspunkt i 
Ørnesvingen, og til 620 m.o.h. 
(se bildet på neste side). Veien er 
en del av den Nasjonale turistvei 
Geiranger - Trollstigen.
Like bortenfor Ørnesvingen får 
man et glitrende utsyn mot en 
av de største turistattraksjonene 
i landet, Geirangerfjorden. De 
første besøkende til fjorden kom 
på et engelsk fartøy i 1869, i den 
hensikt å dele ut religiøse skrifter.
Idag beundrer turister på 
cruiseskip, sightseeingbåter og 
ferger fossefall og høytliggende 
gårder langs fjorden.

Ørneveien (The Eagles Road) is 
another well known road in the 
area. It winds its way up from the 
fjord, passes a nice viewpoint, 
Ørnesvingen, and rises to 620 m.
(picture next page, at right). 
The road is part of the National 
Tourist Road between Geiranger  
and Trollstigen.
Just beyond Ørnesvingen one 
gets a fantastic view of one of the 
greatest tourist attractions in the 
country, Geirangerfjorden. The 
first visitors to the fjord came on 
an English vessel in 1869, with 
the intent of distributing 
religious literature. Today tourists 
on cruiseships, sightseeing boats 
and ferries can admire waterfalls 
and farms, often situated at great 
height along the fjord.

Det er ikke uten grunn at Geiranger er et av de mest populære 
reisemål i Norge. Utsynet fra Flydalsjuvet mot Geiranger, høye fjell, 
Ørneveien og turistskip, troner blant de fremste når det gjelder 
klassiske fotomotiv her i landet. 
Cruisetrafikken vitner om området som svært attraktivt, i 2013 ble 
det anmeldt hele 223 turistskipanløp!  Også Hurtigruten besøker 
fjorden, ved nordgående rute i tidsrommet 14.04.- 14.09.
Geirangerfjorden står på UNESCO’s verdensarvliste. I bygda er 
etablert et opplevelsessenter, Norsk Fjordsenter, som gir deg 
kunnskap om natur og kultur i det vestnorske fjordlandskap.

It is not without reason that Geiranger is one of the most popular
destinations in Norway. The view from Flydalsjuvet to Geiranger, the 
high mountains, the Eagles Road and cruiseships, are among the 
most impressive when it comes to classical photography in the 
country.
The cruiseship traffic bear witness to the area as being extremely 
attractive, in 2013 it was reported 223 calls by cruiseships! Also 
Hurtigruten visits the fjord on its northbound route during the period 
between 14.th April and 14.th September.
Geirangerfjord is on UNESCO’s World Heritage List. The 
Norwegian Fjord Centre in Geiranger provides knowledge about the 
nature and culture of the west Norwegian fjord landscape.
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Langs Geirangerfjorden kan man beskue høytliggende fjellgårder. Knivsflå ligger  til 
høyre for den mest kjente fossen i fjorden, De syv søstre ( bildet under). På grunn av 
rasfare ble gården frafyttet i 1898. I løpet av 100 år tok ras livet av seks mennesker her.
En annen kjent fjellgård er Skageflå 270 m.o.h., folket her skal ha trukket taustigen opp 
når skattefuten kom på besøk. Begge gårder er mål for spreke turister.
Along the Geirangerfjord one can see farms high up in the mountain. Knivsflå is located 
to the right of the most famous waterfall in the fjord, the Seven Sisters (pictured below). 
Because of the danger of avalanches the farm was vacated in 1898. Over a period of 
100 years landslides killed six people here. Another famous farm is Skageflå 270 meters 
above sea level. When the tax collector came, the people here have pulled up the rope 
ladder.! Both farms are targets for the more vigorous tourists.

I Geiranger syder det av all verdens språk i 
sommersesongen. Overnattingstilbudet er godt, og 
kafeer og souvenirbutikker er det mange av. Turister 
som beveger seg utenfor sentrum, har stor mulighet for 
å møte på en av fossene i dalføret ovenfor.
Et stykke opp i dalen, langs Geirangerveien, ligger 
Kvanndalssætra mot en bakgrunn av bortimot 1600 m. 
høye fjell.

Geiranger bubbles with all the world’s languages   in 
summer. The accomodation on offer is good and there 
are a lot of cafes and souvenir shops. Tourists who 
venture out of the centre, have a great opportunity to 
experience one of the waterfalls in the valley above.
Up in the valley, along the Geiranger road, is
the mountain farm Kvanndalssætra, set against a 
background of almost 1600 m high mountains.

Fra Ørneveien leder Nasjonal turistvei nordover 
mot Eidsdal i Norddal kommune. Før 
Eidsdal tar en blindvei av mot Kilsti. Langs 
veien utover brer Norddalsfjorden seg ut under 
oss. På andre siden av fjorden ligger Valldal, 
hvor klimaet er noe av det beste i landet for 
dyrking av jordbær. Av den del av 
norskproduserte jordbær som går til 
matvareindustrien i Norge, kommer omtrent 
50% fra Valldal.

From Ørneveien the National Tourist Road 
runs north towards Eidsdal in Norddal 
municipality. Before Eidsdal a dead-end road 
turns off  to Kilsti. Along the road one can see 
Norddalsfjord spread out below. 
On the other side of the fjord is Valldal, where 
the climate is one of the best in the country for 
growing strawberries. 

Den idylliske Herdalssetra i Norddal kommune har vært i sammen-
hengende drift i 300 år. Den er en av de største fellessetrene for geit i 
landet, men her er også sauer, kyr og fjordhester. 
Seteren består av over 30 gamle seterhus, de eldste er over 200 år 
gamle. Atmosfæren her inne er spesiell - avsondret fra resten av 
verden settes man langt tilbake i tid. Med alle dyrene har barna et 
eldorado, kanskje de også får smake på spesialiteten på seteren, 
karameller laget av geitemelk. Gamle tradisjoner holdes ved hevd 
ved ysting av brun og hvit geitost.
Forøvrig tilbys overnatting, omvisning og ponniridning, og i en kafe 
kan man innta bl.a. rømmegrøt og Herdalsgrøt.

Tafjord er arm av Norddalsfjorden, mye kjent for en rasulykke i 
1934. 2 millioner kubikkmeter med stein raste ut i fjorden og skapte 
bølger bortimot 62 m. høye, slik at 40 mennesker omkom.
Bygda Tafjord innerst i fjorden opplever tidvis fønvind, i januar har 
hele 18 grader vært målt! Et friluftsbasseng er da også anlagt på 
stedet.

The idyllic Herdalssetra has been in continuous operation for 300 
years. It is one of the largest pastures for goats in the country, but 
there are also sheep, cows and fjordhorses.
The mountain farm consists of over 30 old houses, the oldest is over 
200 years old. The atmosphere here is special - isolation from the 
rest of the world takes you a long way back in time. With all these 
animals, it is a paradise for children, maybe they will also have the 
possibility of tasting the specialty, caramel made   from goat’s milk. 
Old traditions are also kept alive by the cheesemakers of brown and 
white goat cheese. In addition, accomodation is on offer, as well as 
tours and pony rides, and in a café you can buy the special cream 
porridge and also Herdal porridge.

Tafjord is an arm of Norddalsfjord, widely known for a landslide in 
1934. 2 million cubic metres of rock slid into the fjord and created 
waves almost 62 meters high, so that 40 people lost their lives.
Occasionally, the village experiences warm winds in wintertime,  a 
temperature of 18° C has been measured in January! On the site you 
may also enjoy the outdoor pool.

Tafjord er en betydelig 
kraftleverandør. Produksjonen 
startet i 1923, men det gamle 
kraftverket måtte i 1989 gi tapt 
for mer moderne produksjon.
Det er nå blitt Tafjord Kraft-
museum.
Fra Tafjord fører bilvei fram 
til den 96 m. høye Zakarias-
dammen, som er magasin for 
flere kraftstasjoner.

Tafjord is a significant
power supplier. The 
production started in 1923, 
but the old power plant was 
replaced in 1989 by a more 
modern machinery.
It is now Tafjord Kraftmuseum.
A road leads from Tafjord up to 
the 96 m high  
Zakariasdammen, which is 
storehouse for several power 
plants.
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Ytre Sunnmøre er området fra Stad til et 
stykke nord for Ålesund. Kommunene her 
er preget av nærheten til havet - her har 
fiske vært den viktigste næringsveien i 
lang tid.
Fosnavåg er administrasjonssenter for 
Herøy, en kommune som i stor grad har 
sin inntekt fra fiske. Noen påstår at Herøy 
er den kommune i landet med flest 
millionærer i forhold til folketallet.
Ytterst i Herøy ligger øya Runde, mye 
kjent for funn av mynter i 1972. 
Myntene stammer fra det nederlandske 
skipet “Akerendam”, som forliste like etter 
at det ble bygd i 1725.
Dykkere kommer fortsatt til Runde, men 
de fleste turister kommer for å oppleve 
fuglefjellet. Her er bl.a. lundefugl (bildet), 
havsule, havhest, toppskarv og krykkje.
For å komme seg til fuglefjellet kan man 
enten gå til fots eller ta del i guidede 
båtturer.
Outer Sunnmøre is the area from Stad to 
the north of Ålesund. The municipalities 
here are characterized by the proximity to 
the sea - fishing has been the most 
important industry in a long time.
Fosnavåg is the administrative centre for 
Herøy, a municipality that largely has 
its income from fishing. Some claim that 
Herøy is the municipality in the country 
with the most millionaires in proportion to 
its population.
The island of Runde is widely known for 
the discovery of coins in 1972. The coins 
originated from the Dutch ship 
“Akerendam”, which sank shortly after it 
was built in 1725. Divers still visit Runde, 
but most tourists come to experience the 
bird colony, with puffins (pictured), 
gannets, fulmars, shags and kittiwakes.
To get to the bird sanctuary, one can either 
walk or take part in guided boat tours.

Bildet under er tatt fra Runde i nordøstlig retning.
Ca. 5 km. fra Hareid står Nasjonalmonumentet i Hjørungavåg, reist 
i  1986. 1000 år tidligere nedkjempet her Håkon Jarl jomsvikingene, 
som hadde fått i oppdrag av danskekongen å nedkjempe Håkon Jarl. 
Slaget var såpass viktig at Snorre Sturlason beskrev det i detalj. 

The picture below, left is taken from Runde in a north-easterly 
direction.
The National Monument in Hjørungavåg, approx. 5 km. from 
Hareid, was erected in 1986. Here, 1000 years earlier Håkon Jarl 
defeated  the Jomsvikings, who had been commissioned by the 
Danish king to beat Håkon Jarl. The battle was so important that 
Snorre Sturlason described it in detail.

Motivet øverst er fra Solevågen på nordsiden av Storfjorden, med 
Sunnmørsalpene i bakgrunnen. Fra Solevågen går ferge til Festøya i 
Ørsta kommune.
Fra fjellet Aksla i Ålesund kan man oppleve fine kveldsstemninger
utover havet. Øya på bildet er Valderøya.

The picture at the top is from Solevågen on the north side of 
Storfjorden, with the Sunnmøre Alps in the background. A ferry 
connects Solevågen to Festøya in the Ørsta municipality.
From the Aksla mountain in Ålesund you may experience fine 
evening views across the sea. The island pictured is Valderøya.

Foto: Jon M. Fjeldstad
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Fra fjellet Aksla får man det klassiske 
utsyn over Ålesund. Bykjernen ligger 
på fire øyer som er knyttet sammen med 
broer. 
Borgund var det første tettstedet på 
Sunnmøre, men Svartedauen medførte at 
det nye senteret Ålesund først i 1793 fikk 
handelsrettigheter. Bystatus fikk Ålesund 
i 1848.
Nærheten til havet fikk på slutten av 
1800-tallet  mye å si for utviklingen av 
fiskerinæringen. Idag har Ålesund en av 
landets største fiskeflåter, og er en viktig 
eksporthavn for klippfisk.
Fra Aksla kan man lett observere byens 
hjerte, Brosundet (nederste bilde).
Også dette området ble lagt i aske ved 
bybrannen i 1904. Etter noen år var byen 
gjenreist i jugendstil, noe som 
arkitekturen langs Brosundet vitner om.
Et vell av serveringssteder og hoteller 
bidrar til å gjøre Brosundet til byens 
hovedpulsåre.

From the Aksla mountain you get the classic view of Ålesund. The city center is 
located on four islands linked by bridges.
The first settlement in Sunnmøre was Borgund. The new centre called Ålesund 
received trade rights first in 1793, the reason for that was the Black Death. In 1848 
Ålesund received city status.
The proximity to the sea was important for the development of the fishing industry 
at the end of the 1800s. Today Ålesund has one of the largest fishing fleets in the 
country, and is a major export port for dried fish.
From Aksla, one can easily observe the city’s heart, Brosundet (bottom).
In 1904 a large fire struck the city. After a few years it was rebuilt in the Art 
Nouveau style, which the architecture along Brosundet testifies to.
A wealth of restaurants and hotels contribute to Brosundet as being the city’s main 
artery.

Etter bybrannen i 1904, hvor 700-800 hus strøk med, ble Ålesund gjenreist i 
jugendstil (“art noveau”). Byen er internasjonalt kjent for denne arkitekturen, 
hvor bygningene smykkes med tårn, spir og ornamenter.
I den fredede bygningen kjent som “Svaneapoteket” (bildet til venstre) er 
Jugendstilsenteret lokalisert. Her dokumenteres byens arkitekturhistorie, med 
hovedvekt på jugendstilen. 

After a fire in 1904, where 700-800 houses were destroyed, Ålesund was rebuilt 
in the Art Nouveau style. The city is internationally known for this architecture, 
where the buildings are adorned with turrets, spires and ornaments.
The Jugendstilsenteret is located in a protected building known as 
“Svaneapoteket” (pictured left). It documents the city’s architectural history, 
with emphasis on the Art Nouveau style.

En stor attraksjon i Ålesund er Atlanterhavsparken, hvor store 
saltvannsakvarier er bygget inn i kystnaturen på Tueneset.
Her fokuseres på livet i havet langs Norskekysten og i Atlanter-
havet, men der vises også arter fra dypet av Storfjorden.
Den største opplevelsen får besøkende ved å overvære det 
daglige dykkershowet. På et bestemt tidspunkt synker en dykker 
ned i den store Atlanterhavstanken og omgies straks av 
forventningsfulle og sultne fisk. Det hender det er fisk som 
svømmer ned i sekken med mat og forsyner seg!

Sunnmøre Museum (under til venstre) ligger i Borgundgavlen i 
Ålesund. Med over 50 hus og 40 båter er museet det største 
mellom Bergen og Trondheim. Det formidler Sunnmøres 
kulturhistorie fra steinalderen mot nyere tid. I båthallen er en 
samling av gamle trebåter utstilt, og ved kai ligger en kopi av 
vikingskipet “Borgundknarren”.
Museet er en del av Stiftinga Sunnmøre Museum, som består av 
12 ulike museer i regionen.

Ved undersjøiske tunneler og broer fikk øyene utenfor Ålesund 
veiforbindelse i 1987. På øya Giske står den eldste kirken på 
Sunnmøre, som eneste rest fra den tiden da øya var et 
maktsentrum. Giske kirke er fra 1100-tallet og bygd i marmor.

A major attraction in Ålesund is Atlanterhavsparken, where large 
saltwater aquariums are built into the coastal landscape at 
Tueneset. It focuses on marine life along the Norwegian coast 
and in the Atlantic ocean, but it also shows species from the 
depths of Storfjorden.
The greatest experience for visitors is the daily diving show, 
where a diver feeds the species in a large aquarium. Immediately 
the diver is surrounded by hopeful and hungry fish. Sometimes 
fish  swim into the sack of food, helping themselves!

Sunnmøre Museum (below left) is located in Borgundgavlen in Ålesund. 
With over 50 houses and 40 boats, the museum is the largest
between Bergen and Trondheim. It conveys the cultural history of 
Sunnmøre, from the Stone Age to modern times. A collection of old 
wooden boats are displayed in the boat hall, and at the jetty is a replica 
of the Viking ship “Borgundknarren”.
The museum is part of the Stiftinga Sunnmøre Museum, which consists 
of 12 different museums in the region.

In 1987 the islands outside Ålesund got road connection by undersea 
tunnels and bridges. On the island of Giske stands the oldest church in 
Sunnmøre, the only remnant from the time when the island was a
centre of power. Giske church is from the 1100s and built in marble.
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Gjennom Valldal fører en vei i vakker og dramatisk natur opp til 
toppen av Trollstigen. Veien er en del av den Nasjonale 
turistveien Geiranger - Trollstigen.
Naturlig er det å stoppe ved Gudbrandsjuvet, et elvegjel i elva 
Valldøla (bildet i midten). For å bedre utsikten, er det bygget 
plattformer og broer, med glass i bunn og vegger. Like ved ligger det 
spesielle Juvet Landskapshotell, bestående av syv små “kuber” på 
stylter, og med glassvegger ut mot juvet.
Øvstestølen (bildet til høyre) ligger omtrent 500 m.o.h. Tidligere var 
dette en seter med mange brukere - i første halvdel av 1900-tallet var 
her ca. 60 melkekyr.

Tresfjord, en bygd i Vestnes kommune, er omgitt av mange flotte 
fjell. De høyeste er Sandfjellet 1470 m.o.h. og Lauparen 1434 m.o.h.
Tresfjord er kjent for den åttekantede kirken i tømmer fra 1828. Mye 
av interiøret er fra 1600-tallet og rikt dekorert. 
Bygda er ellers kjent som det eneste sted man produserer Ridderost.

Innfjorden er en arm av Romsdals-
fjorden, og går i sørlig retning, 
mellom høye fjell i Romsdalsalpene. 
Fjellet Grisetskolten 1056 m.o.h. 
stiger rett opp fra fjorden, og er 
utgangspunkt for det årlige base-
hoppmesterskapet “World Base 
Race”. 
Innerst i fjorden ligger bygda 
Innfjorden i Rauma kommune, 10 
km. fra Åndalsnes.

Innfjorden, an arm of Romsdals-
fjorden, runs in a southerly direction,
between high mountains in the 
Romsdal Alps. The Grisetskolten 
mountain at 1056 m., rising straight 
up from the fjord, is the starting point 
for the annual base jumping 
championship “World Base Race”.
At the head of the fjord lies the 
village of Innfjorden, 10 km. from 
Åndalsnes.

A road leads through Valldal in beautiful and dramatic scenery to 
the top of Trollstigen. The road is part of the National Tourist Road 
from Geiranger to Trollstigen.
It is usual to stop at Gudbrandsjuvet, where you can see a canyon 
made by the river Valldøla (pictured in the middle). To improve the 
view, platforms and bridges, with glass floors and walls, have been  
built. Close by is the interesting Juvet Landskapshotell, consisting of 
seven small “cubes” on stilts, with glass walls opening out onto the 
canyon.
On the way to Trollstigen you will pass Øvstestølen (pictured right) 
at about 500 m. Previously this was a mountain farm where farmers 
rented pastures for their animals to graze..

Tresfjord in Vestnes municipality is surrounded by many beauti-
ful mountains. The highest is Sandfjellet at 1470 m. and Lauparen 
at 1434 m. Tresfjord is well known for the octagonal church of 
timber from 1828. Much of the interior is from the 1600s and richly 
decorated. The village is also known as the only place that Ridderost 
cheese is produced. 
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En av de store turistattraksjoner i Romsdalen er Trollstigen i Rauma 
kommune. Landets mest berømte veianlegg, åpnet i 1936 av Kong 
Haakon VII, er stengt om vinteren. I 11 hårnålssvinger og med 
stigning 1:12 slynger veien seg fra Isterdalen og opp til 852 m.o.h. 
Underveis passeres den vernede Stigfossen (bildene under).
I dalsiden kan man se Kløvstien, i århundrer den viktigste 
ferdselsveien mellom Romsdal og Sunnmøre. Stien er restaurert og 
merket.
På toppen er mye tilrettelagt for turistene. Her er to utsiktsplasser 
som gir deg en flott utsikt over dalen og fjellene omkring. Særlig 
kjent er fjellene Bispen, Dronningen og Kongen. Videre er her 
serveringstilbud og souvenirbutikker, og er du heldig, møter du et 
troll på din vei! Såvidt vites, er Trollstigen den eneste vei som er 
skiltet “fare for troll”.....

One of the major tourist attractions in Romsdalen is Trollstigen (The 
Trolls Path). The country’s most famous road, opened in 1936 by 
King Haakon VII, is closed in winter. With 11 hairpin bends and a 
slope of 1:12 it winds from Isterdalen up to 852 m. Along the road 
you pass the protected waterfall Stigfossen (pictures below).
In the valley you can see Kløvstien, for centuries the main route be-
tween Romsdal and Sunnmøre. The path is restored and signposted.
A lot is organized and laid on for tourists at the top of Trollstigen. 
Here are two viewpoints that give you great views of the valley and 
the surrounding mountains. Particularly well known are the 
mountains of Bishop, Queen and King. Furthermore, there are 
restaurants and souvenir shops, and if you are lucky, you may 
possible meet a troll on your way! As far as is known, Trollstigen is 
the only road which is signposted “risk of trolls” .....

128


