
Den dramatiske naturen du trolig har opplevd i Trollstigen, 
fortsetter innover Romsdalen. Trolltindene med sine kvasse tinder 
strekker seg 1800 m. opp fra dalbunnen. Den meste kjente delen av 
fjellrekken er Trollveggen (midt på bildet over), som med sine 
loddrette 1000 m. er Europas høyeste fjellvegg. Den er en utfordring 
for fjellklatrere, som strømmer til fra hele verden. 
I 1980 kom fire finner til Åndalsnes. De var de første som hoppet 
i fallskjerm i Trollveggen. Etter flere dødsulykker ble det innført 
forbud mot basehopping.
Elven Rauma var tidligere en av landets beste laks- og sjøørretelver.
På grunn av lakselus og Gyrodactylus salaris er bestanden sterkt 
redusert. Fra 2011 ble sjøørreten fredet, men laksefisket fortsetter.
Raumabanen går mellom Åndalsnes og Dombås. I turistsesongen 
arrangerer Norsk Museumstog turer med veterantog opp til Bjorli. 
På bildet under passerer museumstoget Trollveggen (mot høyre).

The dramatic scenery you probably experienced in Trollstigen,
continues into Romsdalen. Trolltindene with its jagged peaks 
stretch 1800 m up from the valley. The most famous part of the 
mountain range is Trollveggen  (center of the picture above). 
Its vertical 1000 m mountain wall is Europe’s highest. It is a 
challenge for mountaineers from all over the world.
In 1980, four Finns were the first to parachute in Trollveggen. 
After several fatal accidents base jumping was prohibited.
The river Rauma was formerly one of the country’s best salmon and 
sea trout rivers. Because of lice and Gyrodactylus salaris the 
population has been severely reduced. From 2011, the sea trout are 
protected, but salmon fishing continues.
The Rauma Railway runs between Åndalsnes and Dombås. During 
the tourist season tours are arranged up to Bjorli with a veteran 
train. Below, the train passes Trollveggen (at right).
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Kylling bro på Raumabanen er norsk ingeniørkunst på sitt beste.
Den ble bygget i årene 1913- 1923 som en steinhvelvingsbro, hvor 
hver stein bidrar til å holde byggverket sammen. Høyden over elva 
Rauma er 59 m. For å forsere det bratte partiet her, går toget 
gjennom en vendetunnel på 180 grader inne i fjellet.

Langs veien fra Åndalsnes mot Isfjorden, kan man ta en avstikker 
inn mot det populære utfartsstedet Vengedalen. Her ser man 
Romsdalshorn 1550 m.o.h. (øverst til høyre). 
Vengedalen er et fint utgangspunkt for turgåere og fjellklatrere. 
En relativ kort tur bringer deg opp til Litlefjellet, hvorfra du 
belønnes med en formidabel utsikt mot Trolltindene og Romsdalen. 
Bildet under er tatt mot Åndalsnes.

Kylling bridge on the Rauma Line shows Norwegian engineering 
at its best. In the years from 1913 to 1923 a stone arch bridge was 
built, where every stone keeps the edifice together. The height above 
the river Rauma is 59 metres. To manage the steep gradient here, the 
train turns 180 degrees inside the mountain.

Along the road from Åndalsnes to Isfjorden, one can take a turning 
off to the the popular excursion spot of Vengedalen. From here you 
can view the mountain peak Romsdalshorn 1550 metres above sea 
level (top right).
The Vengedalen valley is a good starting point for mountain hikers 
and climbers. A relatively short ride brings you up to 
Litlefjellet, where you are rewarded with some impressive views of 
Trolltindene and Romsdal. The picture below is taken from 
Litlefjellet towards Åndalsnes.

Foto: Tormod Haraldsen

NESTE SIDE:
Romsdalshorn ble besteget 
allerede i 1828. I perioden 
1928- 1985 foretok Arne R. 
Heen 233 bestigninger av 
fjelltoppen, noe som ga ham 
tilnavnet “Kongen av 
Romsdalshorn”. Hans 
samlinger foranlediget 
opprettelsen av Norsk 
Tindemuseum i 1990.
De to motivene øverst er fra 
Romsdalen. Til venstre 
Slettafossen, ca. 35 m høy.

NEXT PAGE:
Romsdalshorn had been 
climbed in 1828. In the period 
from 1928 to 1985 Arne R. 
Heen made 233 ascents of the 
mountain, which gave him the 
nickname “The King of 
Romsdalshorn”. His 
collections initiated the 
establishment of Norsk Tinde-
museum ( Norwegian Alpine 
Museum) in 1990.
The two subjects at the top are 
from Romsdal. To the left is the 
35 m high Slettafossen.
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Rødven stavkirke i Rauma kommune ligger innerst i 
Romsdalsfjorden. Man antar at den ble bygget rundt år 1300, men to 
portaler er datert til slutten av 1100-tallet. Et krusifiks er fra 
1200-tallet.
Etter flere ombygninger fikk kirken sitt endelige utseende i 1712.
Den eies nå av Fortidsminneforeningen.

Rødven stave church in Rauma municipality is located innermost in
Romsdalsfjorden. It is believed that it was built around the year 
1300, but two portals are dated to the late 1100s. A crucifix is from
the 1200s.
After reconstruction and rebuilding in 1712, the church remains 
unchanged. It is now owned by The society for the Preservation of 
Norwegian Ancient Monuments.

Den største innsjøen i Møre og Romsdal er 
Eikesdalsvatnet i Nesset kommune.
Vatnet er langt og smalt, ca. 18 km. i luftlinje.
Veien på østsiden ble åpnet først i 1990. De 
høye fjellene rundt vatnet gjør den rasutsatt, 
slik at sikringsarbeid har vært påkrevet. 
Etter sigende ligger den største hasselskogen i 
Nord-Europa i de bratte liene omtrent midt på 
vannet. Tidligere var sanking av hasselnøtter og 
produksjon av tønnebånd av hassel viktige
attåt - næringer for bøndene i Eikesdalen.

The approx. 18 km. long Eikesdalsvatnet in 
Nesset is the largest lake in Møre og Romsdal. 
The road on the east side was first opened  in 
1990. The high mountains around the lake make 
avalanches possible, so that safety work has 
been required.
By all accounts, the largest hazel woods in 
northern Europe are found in the steep hillsides 
along the road. Earlier, the harvesting of 
hazelnuts and the manufacture of hazel hoops 
was an important supplementary industriy for 
farmers in Eikesdalen.

Den mest kjente attraksjonen i området er Mardalsfossen. Den kaster seg 
i to fall ned mot Eikesdalsvatnet. Det øverste er 297 m. og blir regnet som 
det høyeste frie fall i Nord-Europa. Samlet er fallhøyden 655 m.
På grunn av planer om kraftutbygging ble det i 1970 iverksatt 
demonstrasjoner for å redde fossen, noe som utviklet seg til den første sak 
i landet med sivil ulydighet. Demonstrantene lenket seg fast, men måtte gi 
tapt, ikke minst fordi romsdølingene gikk til motaksjon. Kjente folk, bl. a. 
filosofen Arne Næss og politikeren Odd Einar Dørum, deltok i aksjonen 
for å hindre utbygging.
Fossen ble bygget ut, men det er vedtatt at den skal slippe ut tre 
kubikkmeter vann pr. sekund i perioden 20.juni - 20.august.

The most famous attraction in the area is Mardalsfossen, which consists 
of two falls. The upper is 297 m high and is considered the highest free 
waterfall in Northern Europe. In total, the vertical height of the waterfall 
is 655 m. Plans for developing water power here initiated demonstrations 
in 1970 to save the waterfall, the first case in the country of civil 
disobedience. The protesters chained themselves together, but had to give 
up, not least because people from Romsdalen opposed them. Famous 
people, among others the philosopher Arne Næss and the politician Odd 
Einar Dørum, participated in the campaign to prevent development.
The waterfall is regulated, but it is guaranteed a water flow of at least 
three cubic meters of water every second in the period between 20.06. and 
20.08.

Flere fjell rundt Eikesdalsvatnet egner 
seg for basehopping. I Strandkolven får 
man et fritt fall på 16 sekunder, noe som 
tilsvarer omtrent 700 m.
Fra vatnet fører vei gjennom den frodige 
Eikesdalen. De fleste turister stopper ved 
et tiltalende fotomotiv, Eikesdal kirke fra 
1866, og prestegården.
Innerst i dalen starter den 65 km. lange 
Aursjøvegen. Den når en høyde av 947 
m.o.h. og fører over til Sunndalsøra.
Er du heldig, kan du her møte villrein.

Several mountains around Eikedals- 
vatnet are suitable for base jumping. In 
Strandkolven you are able to get a free fall 
of 16 seconds, which corresponds to 
approximately 700 m.
From the lake a road passes through the
fertile Eikesdalen. Many tourists 
photograph Eikesdalen church from 1866, 
together with the rectory.
From the valley the 65 km. long 
Aursjøvegen road runs, reaches a height 
of 947 m. and leads to Sunndalsøra. If you 
are lucky, you can encounter reindeer.

Helleristningene på Boggestranda er Møre og Romsdals største 
samling av forhistorisk bergkunst. De ca. 80 ristningene er fordelt på 
tre felt, hvorav det øverste er fra 
steinalderen og således det eldste.

Nesset prestegård er barndomshjemmet 
til dikteren Bjørnstjerne Bjørnson 
(1832-1910). Han kom dit som 5-åring, 
gikk på skole i Molde i årene 1844-
1849, og flyttet med familien til Søgne 
i 1853. 
I området fikk han inspirasjon til sine 
første diktverk. I “Blakken” sier han 
bl.a. om barndomshjemmet: “En av de 
skjønneste gaarde i landet....”.
Bjørnstjerne Bjørnson hadde en utrolig 
litterær produksjon. Hans første verk 
var bondefortellingen 
“Synnøve Solbakken”, utgitt 1857. I 1903 fikk han Nobelprisen i 
litteratur. Nesset prestegård kan besøkes i sommersesongen og er en 
avdeling av Romsdalsmuseet.

The rock carvings at Boggestranda are the largest collection of 
prehistoric rock art in Møre and Romsdal.
The approx. 80 carvings are divided into three fields, of which the 
top is from the stone age and thus the oldest.

Nesset rectory is the childhood home of
the poet Bjørnstjerne Bjørnson (1832-
1910). He came there when he wa 5 
years old, went to school in Molde in 
the years 1844-1849, and moved with 
his family to Søgne in 1853.
The area gave him inspiration for his 
first poems. In “Blakken” he writes 
about his childhood home: “One of the 
most beautiful farms in the country ... “.
Bjørnson had an amazing literary 
production. His first work “Synnøve 
Solbakken” was published in 1857 and 
deals with farm life at that time. 
In 1903 he received the Nobel Prize for 

Literature. The rectory, a division of Romsdalsmuseet, is open 
during the summer.
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Molde og Moldepanoramaet, rekken med 222 tinder på andre siden 
av Romsdalsfjorden, sees best fra utsiktspunktet Varden 407 m.o.h. 
Betegnelsen “Rosenes by” skyldes den sørvendte beliggenhet og at 
byen ligger i le for nordavinden, noe som gir et behagelig klima og 
frodig vegetasjon. I juli blomstrer rosene mange steder, bl.a. ved 
Domkirken ( bildet under til venstre).
På slutten av 1800-tallet kom de første turister til Molde. 
Mange berømtheter la sommerferien sin hit, bl.a. 
Keiser Wilhelm II, som med sin flåte av 10-12 skip 
gjorde besøkene til en attraksjon i seg selv. I 1916 la 
bybrannen store deler av den østlige del i aske, og i 
april 1940 ble to tredjedeler av sentrum bombet av 
tyske fly. 
Grunnen til bombingen var at kong Haakon og 
kronprins Olav søkte tilflukt i byen, ved Kongebjerka.
Gjenreisningen resulterte i store bygårder langs brede gater, 
skjønt vestover finner vi idag moderne arkitektur.
Molde er velsignet med ett av topplagene i norsk fotball. I 2005 ble 
laget cupmester, seriemester i 2011 og 2012. Finansmennene Kjell 
Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten har støttet Molde FK finansielt, 
bl.a. med Aker stadion ( øverste bilde, nede til høyre), et av Norges 
mest moderne fotballanlegg.

Molde and the Molde panorama, a range with 222 peaks on the 
other side of Romsdalsfjorden, are best seen from the viewpoint on 
Varden 407 m. The term “City of Roses” is due to the south-facing 
location and that the town is sheltered from the north wind. This 
gives a pleasant climate and lush vegetation. In July, the roses are 

in bloom in many places, including the cathedral (pictured 
below left).

The first tourists came to Molde in the late 1800s. 
Many celebrities spent their summer holidays here, 
including Emperor Wilhelm II, whose fleet of 10-12 
vessels made   the visits an attraction in itself. In 1916, 
a fire destroyed much of the eastern part, and in April 

1940, two-thirds of the city centre was bombed by 
German aircrafts. The reason for the bombing was that 

King Haakon and Crown Prince Olav took refuge in the 
city. The reconstruction resulted in large buildings along  wide 

streets, but today we find modern architecture to the west of the city.
Molde is blessed with one of the top teams in Norwegian football. In 
2005 the team won the Cup, and were crowned champions in 2011 
and 2012. The financiers Kjell Inge Røkke and Bjørn Rune Gjelsten 
have supported Molde FK financially, including the building of Aker 
Stadium (top photo, bottom right), one of the most modern football 
stadiums in Norway.

Romsdalsmuseets hovedanlegg ble etablert i 1912 og ligger en kort 
spasertur fra Molde sentrum. De nærmere 50 gamle bygningene 
kommer fra forskjellige deler av Romsdalen, og er plassert rundt et 
idyllisk lite tjern. I “Bygata” vises en del typiske 
byhus fra Molde fra perioden 1850 -1940.
Av og til arrangeres barneleikarring, som 
underholder både fastboende og turister. Ved 
cruiseskip- anløp til Molde får turistene vanligvis 
anledning til et besøk på museet, samt bar-
neleikarring.
Museet er et av landets største distriktsmuseer.
Foruten bygde- og bysamlingen i Molde, har 
Romsdalsmuseet syv avdelinger spredt innenfor 
regionen.

Molde Internasjonale Jazzfestival har fra starten i 
1961 utviklet seg til en av våre mest kjente 
festivaler.  En uke i juli står byen på hodet, med 
bortimot 100 000 besøkende fra alle kanter av 
verden. En rekke steder i byen spilles jazz-
musikk, selv Romsdalsmuseet er åsted for en stor 
utendørs-konsert. Mange kjente jazzmusikere har deltatt, bl.a. Miles 
Davis. Bildene under er fra en konsert på torget i Molde.

Bildet i midten viser Romsdalsbunader, fotografert på 
Romsdalsmuseet.

Romsdalsmuseet, established in 1912, is located a short walk from 
the centre of Molde. The approximately 50 old buildings come from 
different parts of Romsdalen and are located around a picturesque 

small lake. In “The Town Street” there are some 
typical townhouses in Molde from the period 
1850 -1940.
Sometimes children hold “Leikarring”, which en-
tertains both locals and tourists. Tourist on cruise 
ships that call at Molde usually get an 
opportunity to visit the museum, as well as the
childrens “Leikarring”. The museum is one of the 
largest regional museums in the country. Besides 
the museum in Molde, Romsdalsmuseet has seven 
departments spread within the region.

From its inception in 1961, Molde International 
Jazz Festival has evolved into one of our most fa-
mous festivals. During a week in July the town is 
turned up-side down, with nearly 100 000 visitors 
from all over the world. One can experience jazz 
music at a lot of places in the town, even Roms-

dalsmuseet hosts a large outdoor concert. Many famous musicians 
have participatedin the past, including Miles Davis.
The pictures below are from a concert at the market in Molde.

The picture in the middle shows national costumes from Romsdalen.
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En liten båttur fra Molde havn ligger Hjertøya. Her har 
Romsdalsmuseet en avdeling, Fiskerimuseet. Det er bygget opp som 
et fiskevær, med bl.a. fiskebåter, rorbuer, tranbrenneri og skolestue. 
Bildet viser kraniet av en hval og hvalkanon.
Hjertøya er også et populært utfartsområde for moldeserne - her 
er bademuligheter og bevertning på en gammel husmannsplass i 
helgene.

A short distance by boat from Molde is the island of Hjertøya. Here 
Romsdalsmuseet has a department here, Fiskerimuseet. 
It is built as a fishing village, including fishing boats, fishermens 
shacks, a cod-liver oil destillery and schoolroom.
The picture shows the skull of a whale and a whale cannon.
Hjertøya is also a popular place for people from Molde to visit.
There are bathing places and possibilities for refreshments in an old 
croft at weekends.En anbefalelsesverdig utflukt fra Molde er 

fiskeværet Ona langt ute i havet. Når du 
ankommer med ferge fra Småge på øya Aukra, ser 
du det rødmalte Ona fyr fra 1867. Det er mulig 
å komme opp i fyret, herfra får du en flott utsikt 
over havet og innover mot fastlandet. Når høst- og 
vinterstormene setter inn, blir de fastboende ofte 
isolerte. På Ona er butikk, kafe, pensjonat og flere 
keramikere.

A recommended excursion from Molde is the 
fishing village of Ona, which lies far out at sea.  
Arriving by ferry from Småge, you will see the red 
painted Ona lighthouse from 1867. From the top 
of the lighthouse there are great views of Ona, the 
ocean and towards the mainland. When autumn 
and winter storms set in, the settlement is often 
isolated. On Ona there are shops, a cafe, a guest 
house and several potters.

Ytterst på Romsdalskysten, med den beryktede Hustadvika som 
nærmeste nabo, ligger fiskeværet og tettstedet Bud. Tidligere hadde 
stedet stor betydning for torskefisket i februar - mai, og på 1500-
tallet var Bud det viktigste handelsstedet mellom Bergen og 
Trondheim. På bildet kan litt av Bud kirke fra 1717 sees. Under 
krigen var tyskerne inne på tanken om å rive kirken, da den kunne 
komme i veien for kanonild. Beboere i Bud tok da ned tårnet og 
tettet taket. Etter krigen ble det satt på plass igjen.
Foruten en idyllisk havn, er Bud kjent for et fuglefjell, fiske- 
restauranten Bryggjen, Ergan kystfort og en bauta (se neste side).

Farthest out on the coast, with the notorious Hustadvika as a 
neighbour, lies the fishing village of Bud. Earlier, Bud had great 
importance for cod fishing in February to May, and the village  was 
the main trading post between Bergen and Trondheim in the 1500s. 
A little bit of Bud church (1717) can be seen in the picture below. 
During the war the Germans planned to pull down the church, as it 
could be in the way of gunfire. Inhabitants then dismantled the tower 
and sealed the roof. After the war the tower was put up again. 
Besides a picturesque harbour, Bud is well known for a bird cliff and 
Bryggjen fish restaurant, Ergan kystfort and a monument.

Den gunstige plasseringen helt ut mot kysten gjorde at den tyske 
okkupasjonsmakten anla et kystfort i Bud. Idag kalles dette Ergan 
Kystfort og er en del av Romsdalsmuseet. Det har lett adkomst, og 
foruten kanonstillinger kan du komme ned i museet og betrakte rom 
som kommandosentral, kjøkken, sykestue etc.
På området står en bauta (bildet over) til minne om det siste 
riksmøtet for Danmark-Norge, avholdt i Bud i 1533. Møtet ble ledet 
av erkebiskop Olav Engelbrektsson. Hans nederlag ovenfor den 
danske kongemakten førte til at han måtte rømme landet i 1537.

I Bud blir måkene tatt godt vare på (øverst til høyre)

The favourable location made the German occupying forces 
establish a coastal fort in Bud. Today this is named Ergan kystfort 
and is part of Romsdalsmuseet. It is easily accessible, and besides 
artillery positions you can visit underground rooms such as the 
command centre, kitchen and infirmary. 
On the site there is a stone monument (left picture above) in memory 
of the last national meeting of Denmark-Norway, held in Bud in 
1533. The meeting was chaired by Archbishop Olav Engelbrektsson. 
His defeat by the Danish monarchy led him to flee the country in 
1537.
In Bud the gulls are taken good care of  (above).

Hustadvika en fin sommerkveld.
Når høst - og vinterstormene 
setter inn kan man få et helt annet 
inntrykk. Det åpne havstykket 
mellom Molde og Kristiansund er 
grunt med mange øyer og skjær, 
noe som har resultert i atskillige 
skipsforlis. Farvannet blir regnet 
som et av de farligste langs 
norskekysten.

Hustadvika on a pleasant 
summer evening. When autumn 
- and winter storms set in, one can 
get a very different 
impression. The open sea between 
Molde and Kristiansund is shallow 
with many islands and reefs, which 
has resulted in several shipwrecks. 
The waters are considered one 
of the most dangerous along the 
Norwegian coast.

Den vel 8 km. lange Atlanterhavsveien gir deg 
en herlig opplevelse av storhavet. Den snor seg 
fra Vevang over holmer, skjær og 8 broer fram 
til Averøy. Langs veien er der gode muligheter 
for å stoppe, og er du lysten på å fiske, er særlig 
saltvannsstrømmen i Hulvågen aktuell.

The more than 8 km. long Atlanterhavsveien 
(The Atlantic Road) provides a delightful 
maritime experience. It winds from Vevang over 
islets, reefs and 8 bridges until it reaches Averøy. 
Along the way there are plenty of opportunities to 
stop, and if you are keen on fishing, the salt water 
flow in  Hulvågen might give you a good day!
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Atlanterhavsveien er blitt en stor turistattraksjon. I 2005 ble den 
kåret til århundrets byggverk i Norge, og den britiske avisen 
“The Guardian” har omtalt den som verdens fineste bilvei, men med 
særlig fokus på den dramatikken man kan oppleve i storm!
Veien er en del av Nasjonal turistvei, som går mellom Bud og 
Kårvåg på Averøy. 
Fra Atlanterhavsveien bringer en kopi av et vikingskip deg på noen 
minutter ut til det gamle fiskeværet og handelsstedet Håholmen, i 
stor grad forbundet med eventyreren Ragnar Thorseth, som sammen 
med sin kone Kari overtok stedet i 1989. Med storhavet som 
nærmeste nabo ligger her ca. 30 bygninger, noen fra 1700-
tallet. I “Saga Siglar Hallen” dokumenteres Håholmens historie og 
Thorseths eventyrlige reiser. Det meget kjente og spesielle stedet 
Håholmen Havstuer eies og drives nå av Classic Norway Hotels.

The Atlantic Road has become a major tourist attraction. In 2005 it 
was elected the “construction of the century” in Norway. The British 
newspaper “The Guardian”  described it as the world’s finest road, 
particularly focusing on the drama you can experience in a storm! 
The road is part of the National Tourist Road, which runs between 
Bud and Kårvåg on the island of Averøy. A replica of a Viking ship 
brings you in a few minutes from The Atlantic Road to the old 
fishing village and trading post of Håholmen, largely associated 
with the adventurer Ragnar Thorseth, who along with his wife Kari 
took over the place in 1989. With the ocean as its nearest neighbour, 
it includes about 30 buildings, some from the 1700s. In “Saga Siglar 
Hallen” the Håholmen history and Thorseth’s adventurous travels 
are documented. The well known Håholmen Havstuer is now owned 
and operated by Classic Norway Hotels.

Hummerfiske ved Håholmen
Lobster fishing at Håholmen

Kvernes stavkirke i Averøy kommune er bygd på 1300-tallet, og eies 
av Fortidsminneforeningen. Den er en del av Kvernes kulturområde, 
som omfattes av to kirker, et bygdemuseum og et galleri.
Den er av “Møretypen”, med støtter på utsiden, noe som er en 
konsekvens av den værutsatte plasseringen. Under en orkan i 1992, 
ble deler av kirken revet løs og støttene ble stående ut i luften.

Kvernes stave church in Averøy is from the 1300s and owned by The 
society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments. It is 
part of Kvernes cultural area, comprising of two churches, a local 
museum and a gallery. The stave church is of the “Møre type”, with 
pillars on the outside, which is a consequence of the climate. 
During a hurricane in 1992, parts of the church were torn loose, 
leaving the pillars standing alone.

På 40 min. tar en hurtigbåt deg med 
fra Kristiansund til fiskeværet Grip, 
langt ute i havet. Her er 40-50 hus, 
inkludert en stavkirke fra 1400-tal-
let. Tidligere var her et 
livskraftig samfunn basert på fiske 
- idag benyttes boligene som 
sommerhus.
En kuriositet er at brannbilen på 
Grip skal være verdens minste.

In 40 min. an express boat takes you  
from Kristiansund to the fishing 
village of Grip, far out at sea. Here 
are 40-50 houses, including a stave 
church from the 1400s. Earlier, Grip 
was a viable society based on 
fishing -  today the houses are used 
as summer residences.
Curiously, the fire engine on Grip is 
reputed to be the worlds smallest.

Kristiansund er en kommune og by på Nordmøre. Byen ligger på tre 
øyer, bundet sammen av broer. På 1600-tallet vokste her ladestedet 
Fosna fram, i 1742 fikk det bystatus og navnet Christianssund. Mye 
av grunnen til etableringen av en by her, var nærhet til skipsleia og 
den gode havnen.
Midt på 1700-tallet utviklet det seg en stor 
produksjon av klippfisk. På 1800-tallet kom mange 
spanske skip til byen for å kjøpe klippfisk, noe som 
førte til at spanske sjøfolk innførte “bacalao”. 
En indikasjon på klippfiskens betydning for 
Kristiansund er skulpturen “Klippfiskkjerringa” ,
en hyllest til klippfiskarbeiderne gjennom 300 år. 
Norsk Klippfiskmuseum, som er en del av Nordmøre 
Museum, holder til i Milnbrygga fra 1749. Her har 
vært produksjon av klippfisk helt fram mot våre 
dager, slik at lukten av fisk og salt ennå “henger” i 
veggene.
Karakteristisk for Kristiansund er de små “sund-
båtene” ( se øverste bilde) som går mellom bydelene. 
Trafikken startet i 1876, og båten er muligens verdens 
eldste kollektive transportmiddel i kontinuerlig drift.
Varden 78 m.o.h. er det høyeste punkt i bydelen Kir-
kelandet. Med den storslagne utsikten til skipsleia og 
innover i landet ble Varden tidlig brukt som 
utsiktsplass. Et gammelt murtårn fra 1892 ble revet 
og erstattet av en kopi i 1983. 
Kristiansund har utviklet seg til en livlig kulturby, bl.a. kjent for den 
årlige Kystfesten, Tahitifestivalen og Operafestukene.
Byen fikk i 1992 forbindelse til fastlandet, ved åpningen av Krifast-
sambandet, som inkluderer broer og undersjøisk tunnel.

The city of Kristiansund lies on three islands linked by bridges. In 
1742 the place received city status and the name Christianssund. 
Much of the reason for the creation of a city here, was the proximity 
of the shipping lanes and the good harbour.
The major production of dried cod developed in the middle of the 

1700s. In the 1800s, many Spanish ships came to 
town to buy dried cod, resulting in Spanish seamen 
introducing the word “bacalao”.  An indication of the 
dried cod’s significance for Kristiansund is the 
sculpture “Klippfiskkjerringa” , a tribute to the 
workers in that industry throughout 300 years.
Norsk Klippfiskmuseum (The Klippfish Museum), 
which is part of Nordmøre Museum, is located in 
Milnbrygga from 1749. Due to the continual 
production of dried cod here, the smell of fish and salt 
still  “hangs” in the walls.
The small “strait boats” (see top picture) that go 
between different parts of the city is particular to 
Kristiansund. The traffic started in 1876, and the boat 
is possibly the world’s oldest public means of trans-
port in continuous operation.
Varden at 78 m. is the highest point in the suburb of 
Kirkelandet. With magnificent views of the ship-
ing lane and inland, Varden was earlier used as a 
viewpoint. The old tower of bricks from 1892 was  

replaced by a replica in 1983.
Kristiansund has evolved into a lively cultural town, among 
others things it is well known for the annual Kystfesten, the Tahiti 
Festival and the Opera Festival.
With the opening of Krifast in 1992, which included bridges and 
underwater tunnels, the town was connected to the mainland.

Foto: Yngve Ask - Classic Norway ©

En sundbåt ankommer Kristiansund sentrum.
A “strait boat” arrives at the centre of Kristiansund.



Mellomværftet  i Kristiansund ble anlagt 1856 og er et av de best 
bevarte skipsverft i landet. Idag har det status som verftsmuseum og 
Fartøyvernsenter for Møre og Romsdal. Her gies informasjon om 
håndverkstradisjoner og tidligere tiders teknikker rundt bygging og 
vedlikehold av treskip. I havnen foran museet ligger gamle og nye 
båter på rekke og rad. 
Museet er en del av Nordmøre Museum.

Mellomværftet in Kristiansund was built in 1856 and is one of the 
best preserved shipyards in the country. Today it has the status of a 
shipyard museum, and also for the preservation of old boats. There 
is information about handcraft traditions and earlier 
techniques about the construction and maintenance of wooden ships. 
In front of the museum, which is a division of Nordmøre Museum,  
old and new boats are lined up.

Tingvollia i Tingvoll kommune var en gård som var i drift 
fram til 1954. Da ble tunet Tingvoll museum. Stabburet, 
våningshuset, fjøset og kornløa står uforandret slik de 
gjorde da gården var i drift.
Museet, som er en del av Nordmøre Museum, er levende 
i den forstand at man demonstrerer gamle 
håndverkstradisjoner som karding, spinning, trearbeid, 
farging av garn, baking av flatbrød etc.

Tingvollia in Tingvoll municipality was a farm that was in 
operation until 1954, when it became Tingvoll 
Museum. The storehouse, farmhouse, cowshed and corn 
barn are unchanged. The museum, which is part of the 
Nordmøre Museum, is alive in the sense that it 
demonstrates old handcraft traditions such as carding, 
spinning, woodworking, dyeing of yarn etc.

Tingvoll kirke er en steinkirke fra 1180, tidvis betegnet som 
“Nordmørsdomen”. I hjørner, portaler og større vinduer er benyttet 
marmorblokker - den store og påkostede kirken har sannsynligvis sin 
rot i at den ligger på et sted som var tingplass for hele Nordmøre og
et økonomisk sentrum. Det som særlig karakteriserer kirken er de 
tykke veggene, hvori det løper ganger.
Tingvoll kirke brukes bl.a. til konserter og bryllupsseremonier.

Tingvoll church is a stone church from 1180, sometimes referred to 
as “Nordmørsdomen” (The Nordmøre Cathedral”). Marble blocks 
are used in corners, portals and large windows. Its location, it was a 
meeting place for the whole of Nordmøre and a financial center, has 
probably resulted in this large and lavish church. What particularly 
characterises the church are the thick walls, wherein  passages run. 
Among others, Tingvoll church is used for concerts and wedding 
ceremonies.

Innerdalen i Sunndal kommune får 
ofte betegnelsen “Norges vakreste 
dal”. Den to mil lange dalen er fredet 
som landskapsvernområde, og er en 
innfallsport til Trollheimen. 
Dominerende fjelltopper er 
Innerdalstårnet 1452 m.o.h. 
(se bildet) og Skartind - begge er 
mål for både fjellvandrere og 
klatrere.
Innerdalshytta ble i 1889 oppført på 
en gammel husmannsplass.

Innerdalen in Sunndal municipality
is often named “Norway’s most 
beautiful valley”. The 20 km. long 
valley is a protected landscape area, 
and is a gateway to Trollheimen.
Innerdalstårnet 1452 m. (see pic-
ture) and Skartind are the dominant 
peaks,  both are goals for both hik-
ers and climbers.
The Innerdalshytta hut was built on 
an old croft in 1889.

Arealmessig er Sunndal den største kommunen i Møre og Romsdal. 
Ved enden av Sunndalsfjorden ligger kommunesenteret 
Sunndalsøra, hvorfra vei gjennom Sunndalen fører opp til Oppdal. 
Storslått natur med høye fjell preger kommunen. Fra Sunndalsøra
strekker dalføret Litldalen (bildet under) seg innover mot Aursjø- 
veien. Øst for Litldalen ligger Nord-Europas høyeste fjell rett opp fra 
havnivå, Storkalkinn 1880 m.o.h.
Sunndal er forøvrig kjent for sitt aluminiumsverk, sjøørretfiske i elva 
Driva, relativt tørt klima og tidvis fønvind som kan gi høy 
temperatur selv om vinteren.

The municipality with the largeste area in Møre og Romsdal, is 
Sunndal. From the administrative center Sunndalsøra a road 
leads through Sunndalen up to Oppdal. Sunndal is characterised 
by breathtaking scenery with high mountains. To the east of the  
Litldalen valley (below) is Northern Europe’s highest mountain 
straight up from the sea, Storkalkinn 1880 m. A road runs through 
the valley towards Eikesdalen. Sunndal is otherwise known for its 
aluminum plant, sea trout fishing in the river Driva, a relatively 
dry climate and occasionally warm winds that can provide high 
temperature even in winter.

Lady Barbara Arbuthnott (1822-1904) var en 
britisk adelsdame som kom til Norge for å drive 
laksefiske i 1866, sammen med sin mann. Etter 
sønnens død skilte hun seg fra mannen og slo 
seg ned i Sunndal. Hennes velgjørenhet og 
livsførsel medførte at hun ble kalt “Sunndals 
ukronede dronning”. I en periode bodde hun 
på Leikvin (bildet), en praktfull bygning fra 1823, nå Sunndal bygde-
museum. Siden 1996 har det årlig vært oppført et musikkspill om Lady 
Arbuthnott i Sunndal.

Lady Barbara Arbuthnott (1822-1904) was a British noble lady who 
came to Norway in 1866 with her husband to fish salmon. After her 
son’s death, she divorced her husband and settled in Sunndal. Due to 
her charity and lifestyle she was called “Sunndal’s uncrowned queen”. 
For a time she lived in Leikvin (pictured), a magnificent building from 
1823, now Sunndal Museum. A musical about Lady Arbuthnott has been 
arranged annually in Sunndal  from 1996. 
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Fra Sunndalen fører en vei inn til et spesielt naturfenomen, Åmotan. 
Bratte fjell, morenerygger og terrasser fra siste istid har skapt et 
vifteformet elvesystem. Tre av elvene danner fosser som kaster seg 
ned i Åmotan, bl.a. Svøufallet (bildet over) med totalt fall 313 m.
Området har merkede stier, godt tilrettelagt for fjellvandrere. 
På fjellgardene i Svisdalen (bildene under) og på Jenstad  ligger 
gamle verneverdige bygninger.
Fra Svisdalen fører vei inn i Grøvudalen, med spesiell flora, bl.a. den 
sjeldne Dovrevalmuen.

From Sunndalen, a road runs into a particular natural phenomenon, 
Åmotan. Steep mountains, moraines ridges and terraces of the last 
ice age have created a fan-shaped river system. Three rivers form 
waterfalls cascading down in Åmotan. One of these is Svøufallet 
(above), which has a total fall of 313 meters.
The area has marked paths, well suited for hikers.
On the mountain farms in the Svisdalen valley  (pictures below) and 
Jenstad are old buildings worthy of preservation.
From Svisdalen it is possible to follow a road into the valley 
Grøvudalen, with its special flora, including the rare Dovre poppy.

Sunndal Nasjonalparksenter ble etablert i 2002 i Sagtrøa bygde-
tun på Gjøra. Senteret ligger ved veien som fører inn i Dovre-
fjell - Sunndalsfjella nasjonalpark, og gir 
informasjon om hele nasjonalparken, men med særlig fokus på 
den vestlige delen av Dovrefjell og Grøvu-området.
Med Åmotan noen km. unna, er det naturlig at vann og 
vassdrag står sentralt i utstillingene. Også bildespill med 
musikk, og natursti rundt senteret tilbyes besøkende.

Sunndal Nasjonalparksenter (Sunndal National Park Center) 
was established in 2002 in Gjøra. The centre is located on the 
road leading into the Dovre - Sunndalsfjella National Park. It 
provides information about the national park, but with particu-
lar focus on the western part of the Dovre and the Grøvu area.
With Åmotan a few km. away, it is natural that water and
waterways are central in the exhibitions. Visitors are also 
offered a slide show and nature trail around the centre. 

Geiteramseng i Svisdalen
Meadow of fireweed in Svisdalen

I Svinviks arboret i Surnadal kommune er det over 400 arter 
Rhododendron, mange bartreslag, urtehage, samt en del andre 
planter. Opprinnelig var hagen privateid av Anne og Halvor 
Svinvik, som i 1943 startet arbeidet med hagen. I 1960 var 
samlingen av planter en av de største i privat eie i Norge. 
Svinvik skaffet seg mange planter ved å så frø han fikk fra 
forbindelser i utlandet. Arboretet eies nå av Surnadal kommune 
og drives i regi av Nordmøre Museum.

Svinvik arboretum in Surnadal municipality has over 400 
species of Rhododendron, many species of conifer, a herb 
garden and some other plants. Originally the garden was  
owned by Anne and Halvor Svinvik, who in 1943 started work 
on the garden. In 1960, the collection of plants was one of the 
largest privately owned in Norway. Svinvik obtained many 
plants by planting seeds he received from relations abroad. 
The arboretum is now owned by Surnadal municipality and is 
run by Nordmøre Museum.

Surnadal kommune omfatter bl.a. flere fjelldaler som strekker seg 
innover i Trollheimen. Jord- og skogbruk er viktige næringsveier, den 
brede Surnadalen passer godt for husdyr og kornproduksjon. 
Surnadalsøra (under til venstre), med en gammel trehus- 
bebyggelse, ligger ved utløpet av den kjente lakseelva Surna. 
Åsen gård i (under til høyre) var soldatgjestgiveri, samt skyss-og post-
stasjon fra 1600-tallet og fram til 1911, deretter aldershjem. 
Den er nå Surnadal Bygdemuseum.

Surnadal municipality includes several mountain valleys that extend 
into Trollheimen. Agriculture and forestry are important industries, 
the broad Surnadalen is well suited for domestic animals and grain 
production.
Surnadalsøra (below left), with an old wooden house settlement, is 
located at the mouth of the famous salmon river, Surna. 
Åsen farm (below right) was a guest house for soldiers and a 
transport- and postal station from the 1600s and up to 1911.
It is now Surnadal Museum.

Rindal er den eneste kommunen i Møre og Romsdal som ikke grenser 
mot havet. Den har flere ganger i løpet av 2000-tallet blitt kåret til 
landets beste kommune å bo i. Rindal er kjent som treskibygda - noen 
år ble det produsert ca. 100 000 par ski. En stor del av kommunens 
areal ligger over 600 m.o.h., særlig er områdene innover mot 
Trollheimen attraktive for fjellvandrere.
I Rindal sentrum ligger friluftsmuseet Rindal Bygdemuseum, med 14 
gamle bygninger. Utstillingene omfatter gjenstander og møbler, men 
mest kjent er samlingene av ski og tekstiler.

Rindal has several times during the 2000s been elected the nation’s best 
municipalty to live in. It is known for the production of wooden skis, 
which in some years reaches approx. 100 000 pairs of skis. A large part 
of Rindal lies above 600 m, the areas towards Trollheimen are 
particularly attractive to hikers. In the center of Rindal is an open air  
museum consisting of 14 old buildings. The exhibits include objects and 
furniture, but most notable are the collections of skis and textiles.

Surnadal
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Halsa kommune skilter med et spesielt museum, Geitbåt- 
museet på Enge, etablert i 1994 av en stiftelse. I flere hundre år har 
geitbåten på Nordmøre vært uforandret. Foranledningen til navnet 
er man ikke helt sikker på, men man heller til at kontruksjonen av 
båten gjør at hever seg på bølgene “som en geit”.
Otnes (bildet) er en vernet og restaurert handelssted i Valsøy- 
fjorden. Under det årlige veteranbåttreffet her nyter geitbåten stor 
oppmerksomhet.

Halsa municipality has a special museum, Geitbåtmuseet (The 
Goat Boat Museum) of Enge, established in 1994. For several 
hundred years, this kind of boat has remained unchanged in 
Nordmøre. The reason for the name is uncertain, but one suggests 
that it is because the boat rises on the waves “like a goat”.
Otnes (pictured) is a protected and restored trading place in 
Valsøyfjorden. During the annual veteranboat festival here 
“the goat” boat enjoys a lot of interest and attention.

Ytterst på Nordmørskysten ligger Smøla med sin enorme skjærgård, 
foruten hovedøya mer enn 5000 mindre øyer, holmer og skjær. 
Landskapet er flatt, høyeste punkt ligger 63 m.o.h. Kulisteinen er en to 
meter høy stein med runer, funnet på Smøla. Den er datert til 1034 og 
regnes som Norges eldste skriftlige kilde som nevner kristendommen og 
navnet Norge.
Veidholmen (til høyre) helt nord på Smøla er et av de største fiskeværene 
i Sør-Norge. Befolkningen her har tradisjonelt levd av fiske og havbruk, 
men turisme er idag også viktig.

Smøla, outermost on the coast, has a vast archipelago, in addition to the 
main island thre are more than 5,000 small islands, islets and reefs.
The landscape is flat, the highest point being 63 m. 
Kulisteinen, found on Smøla, is a two metre high stone with runes. It is 
dated to 1034 and is considered the oldest written source that mentions  
Christianity and the name Norway.
Veidholmen (right) is one of the largest fishing villages in southern 
Norway. Traditionally, fishing and farming have been the biggest source 
of income, but today also tourism is important.

Smøla, view from Veidholmen 144

Edøy gamle kirke er en steinkirke fra 1190 i Smøla kommune. 
Under 2. verdenskrig brukte tyskerne den som lager. Like ved 
ligger Gurisenteret, med bl.a. en utstilling med tittel “Møter med 
vinden” . Denne henspiller på vindkraftens betydning på Smøla, 
hvor Nord-Europas største vindpark er lokalisert.
Senteret har også et utendørsamfi hvor spillet “Fru Guri av Edøy”, 
med kirken som bakgrunn, spilles hvert år.

Edøy old church is a stone church from 1190, in the municipality of 
Smøla. Under  WW2 the Germans used it as a warehouse. 
Close by is Gurisenteret, with an exhibition entitled “Meetings 
with the wind.” This alludes to the significance of wind power on 
Smøla, where Northern Europe’s largest wind farm is located.
The centre also features an outdoor amphitheater where the game 
“Fru Guri av Edøy”, with the church in the background, is played 
each year.


