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Sammendrag 

Denne masteroppgaven undersøker turismen i Molde og Romsdal mellom 1880-1890. Den tar for seg 

de bakenforliggende årsakene til den voksende interessen for Norge som turistmål, sentrale 

forutsetninger for turismens vekst, og analyserer utviklingen av turisme, turistidentitet og turistapparat i 

Molde og Romsdal. 

Den baserer seg på en kartlegging av Romsdals Budstikke i perioden, og analyserer relevante artikler 

med fokus på utviklingen av hotell- og logivirksomhet, turismens form, tiltak for å forbedre turismens 

villkår, samt utviklingen av selvbildet som turistdestinasjon.  

Kartleggingen og analysens konklusjon er at det i perioden 1880-1890 var en markant økning i alle 

hovedtemaene. Hotelldriften ble mer omtalt, og hotellene ble mer profesjonelle. Turisttrafikken økte i 

omfang – fremveksten av dedikerte turistruter og hyppige anløp av lystyachter er eksempel på dette – 

og ble ytterligere styrket av besøk fra noen av samtidens mest kjente personligheter. Arbeidet med å 

sikre at området var tiltrekkende for turistene ble også intensivert i perioden, og dette ser ut til å ha vært 

drevet av en stadig sterkere bevissthet som turistdestinasjon. 
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Forord 

Jeg vil først og fremst takke min veileder Ulrike Spring for hennes fornuftige tilbakemeldinger, gode 

råd, gemyttlige natur og evige tålmodighet de siste to år. Dernest for sine bidrag, men ikke i noen 

spesiell rekkefølge: Tobias H., Torstein J., Kjetil H., Magne K., Markus D., Niri J., Jonas T., Jakob H., 

Wandrille D., Sören D., og hele mitt cohors amicorum fra Filologisk Forening ved Universitetet i Oslo.  

Længe leve eders minde! Folket følge eders spor! 

Mange takk også til mamma og pappa, Nora, resten av familien - og selvfølgelig Milou. 

Jeg fikk dessverre ikke anledning til å ta med alt jeg ønsket i denne oppgaven, hovedsakelig av 

plasshensyn. Jeg oppfordrer derfor dyrevenner og musikkelskere her til å finne Romsdals Budstikke № 

62, torsdag 11. august 1881, bla opp på tredje side, og lese fjerde artikkel i tredje kolonne.  

Det nest viktigste forskningsresultatet i arbeidet med denne mastergraden viste seg å være vennskapene jeg knyttet på veien.  
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1. Introduksjon, metode og struktur 

1.1. Turisme til Molde og Romsdal – hva er det? 

Denne oppgaven handler om turistutviklingen i Molde og Romsdal mellom 1880 og 1890. På slutten av 

1800-tallet opplevde Norge en tilstrømning av turister, og for mange av disse ble Molde et viktig 

stoppested på vei nordover. Denne tilstrømningen kom ikke ut av det blå – turisme til landet hadde 

foregått i forskjellige former i lang tid – men det var en sterk økning i interesse for Norge og 

nordområdene på slutten av 1800-tallet.1 Nordkapp, som etter få og sporadiske besøk gjennom årene, 

ble i løpet av slutten av 1800-tallet til Nord-Norges – og dermed en av landets - viktigste 

turistdestinasjoner.2 Langs veien dit fra England og kontinentet lå fjorder, fjellområder, jaktmuligheter, 

lakseelver – og Molde. Turiststrømmen gikk både til fjordene og nordområdene, og med tiden ble flere 

av stedene langs kysten destinasjoner i seg selv. Turismen som foregikk i Norge utspilte seg i 

skjæringspunktet mellom jakten på det uberørte, sublime, og det rustikke – og en stadig mer moderne 

turisme, med økende antall tilreisende og økende krav til standard. 

Denne oppgavens overordnede tema er turismen og dens påvirkning på samfunnet den berørte i tiden 

rundt fremveksten av den store cruisetrafikken. Spørsmål som dette er tilknyttet mer enn bare antall 

personer som går i land, og om de var flere enn de som bodde på hotellene. Turismens påvirkning, og 

responsen fra de fastboende er et komplekst og mangefasettert tema. Det utspiller seg i et rammeverk 

som på en side er moderne – med internasjonale, industrialiserte og teknologisk utviklede land som 

hjemland for de fleste reisende -, men på en annen side, knapt 150 år senere fremstår som svært 

fremmede; koleraepidemier, fattigdom i Norge og stormakter ledet av keisere. All den tid det var 

reiselyst og søken etter opplevelser som drev turistene ut, hadde kolerautbruddene i Europa i 1866, 

1869 og 1883-1887 også bidratt til å styre strømmen nordover, noe som også førte til lokale 

forberedelser med det økende antallet utenlandske i byen.3  

Keiser Wilhelm IIs besøk til Molde og Romsdalen i 1889 og 1890 var tiårets turistiske kulminasjon, og 

illustrerer de drastiske motsetningene: en svermende keiser i sivil, fulgt av tusenvis av soldater 

stasjonert på en eskadre av krigsskip, på besøk i et land som bare noen tiår før hadde tatt sine første 

steg mot moderniteten. 1800-tallet var et transformativt århundre for Norge på mange plan: 

                                                 
1

 de Seve, Molde II, 183.  

2
 Spring, «Early Mass Tourism at the North Cape: Infrastructure, Environment and Social Practices», 130. 

3
 de Seve, Molde II, 183. 
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befolkningsmessig eksplosjon, forbedret utdanning og tro på folkeopplysning, organisering, 

industrialisering, samferdselsutvikling.4 Det var på slutten av dette store spranget at turismen for alvor 

tok fart. Denne turistbølgen overlapper med identitetsbærere som i ettertiden har blitt definerende for 

hvordan synet på hva Norge er – nasjonalromantikk, fjorder og fjell. Perioden da Norge opplevde sin 

store utvikling, var også en tid da den nasjonale identiteten ble bygget aktivt. Dette var viktig, ikke bare 

for innbyggerne i landet, men også for de som besøkte det. 

1.2. Avgrensning og valg av problemstilling 

I arbeidet med 1800-tallets turisme har jeg reflektert over flere mulige forskningsspørsmål. I 

forbindelse med forberedelsene til denne oppgaven, var lesing av reisebeskrivelser et viktig startpunkt 

for å danne et bilde av hvordan turistene selv opplevde Norge. Disse strakk seg over et århundre, og 

gav innblikk i hvordan landet selv utviklet seg, og hva turistene tenkte om det de så. De viktigste av 

disse i arbeidet med å forstå turismen og synet på Norge var Thomas Malthus’ Reisedagbok fra Norge 

1799, John Barrows Excursions in the North of Europe utgitt i 1834, Henri Twinings Voyage en 

Norwège et en Suède utgitt i 1836, William Mattieu Williams’ Through Norway with a Knapsack utgitt 

i 1859, Walter Clutterbuck og James Lees «Three in Norway (by Two of Them)» utgitt i 1882, Jules 

Leclercqs Voyages dans Le Nord de L’Europe fra 1885, og Edward Trustrams A Yachting Cruise to 

Norway utgitt i 1895. 

Disse bøkene utgjør en svært liten andel av et omfattende korpus av reiseskildringer fra Norge på 1800-

tallet. Eiler H. Schiötz’ bibliografi Itineraria Norvegica, utgitt i 1970, og dens supplementære 

oppfølger fra 1986 lister opp henholdsvis 13605 og 3326 reisebøker fra før 1901, hvorav brorparten ble 

publisert på 1800-tallet.7 Peter Fjågesunds og Ruth Symes’ The Northern Utopia baserer seg på nesten 

to hundre slike engelske verker, og var i forbindelse med det tidlige arbeidet uvurderlig for å få innsikt 

i reiselitteraturen. Av disse verkene som utgjør hovedgrunnlaget for boken, ble tre fjerdedeler av 

bøkene publisert etter 1850, og halvparten av alle publisert mellom 1870 og 1900, noe som illustrerer 

den eksplosive veksten i interessen for Norge mot slutten av århundret.8 Ved siden av disse var Karl 

                                                 
4

 Rogan, Tradisjon og modernisering, 14-18. 

5
 Schiötz, Eiler H. Itineraria Norvegica, 5. 

6
 Schiötz, Eiler H. Itineraria Norvegica II, i-ii. 

7
 Schiötz’ bøker utgjør et svært verdifullt referansekorpus for både forskere og samlere, og er et naturlig startpunkt for 

systematiske studier av reiselitteratur om Norge før 1900-tallet.  

8
 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 18. 
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Baedekers reisebøker, som ikke sjelden selv ble nevnt i reiseskildringene, en viktig kilde til å forstå hva 

de reisende selv ofte leste underveis.9 Reiseskildringer som Hugh Wilkinsons Sunny Lands and Seas: a 

voyage in the S.S. Ceylon og William Munros A Two Month’s Cruise in the Mediterranean in the 

Steam-Yacht Ceylon har også vært viktige for å få innblikk i livet om bord - i disse eksemplene, på ett 

av de aller første dedikerte cruiseskipene.
10

 Disse kildene var vært sentrale i arbeidet med oppgaven, 

men har ikke fått plassen de fortjener i teksten. Det er en viktig årsak til at et så relevant og rikt 

kildemateriale har måttet vike plassen som hovedkilde til en avis: 

Diakrone og synkrone forskningsproblemer - og problemstillingen 

Turisme er et komplekst fenomen. Den er et produkt av samtidige forhold som teknologi, kultur og 

identitet – og styres av ønskene til turistene selv. Turisme både forandrer og forgrener seg til stadighet, 

og består – til tross for dens overordnede søken etter opplevelser – ofte av mer enn bare avslapning, 

eksempelvis reiser tilknyttet helse, arbeid eller sosial prestisje.11 Dette gjør at å studere turisme i ett 

enkelt øyeblikk ikke vil kunne beskrive fenomenets større tendenser, i 5- eller 10- eller 50-

årsperspektivet. På den annen side, vil et studium som søker å beskrive en lengre periode, være utsatt 

for å miste innsikt i øyeblikkene som utgjør den. Dette er henholdsvis synkrone og diakrone 

forskningsproblemer. 

En historisk masteroppgave har betydelige plassbegrensninger, og må være avgrenset. I arbeidet med 

temaet ble valget stående mellom å analysere reiseskildringer, og å foreta et mikrohistorisk studium av 

ett enkelt sted. Reiseskildringene er uvurderlige kilder til innsikt og dybde i turistlivet, men i 

avgrensningen av tema og i arbeidet med å etablere sentrale forskningsspørsmål, falt valget på Molde 

og Romsdal, tidsrammen satt til 1880-1890, og hovedformålet kartlegging og analyse av beskrivelser 

av turismen. Hvordan foregikk turismen? Hvordan skildret de lokale turismen? Hva gjorde de for å 

komme den i møte, og hva tenkte de om sin egen rolle? Dette er oppgavens problemstilling.  

                                                 
9

 Et særlig interessant eksempel på dette finnes i Edward Trustrams A Yachting Cruise to Norway, der han i kapittel 8, s.86-

87 skildrer turiststereotyper, hvor «The exclusive one» - en snobbete engelsk gentleman som unngår alle av lavere byrd – 

tilbringer tiden på dekk med sin Baedeker eller en roman, og ignorerer alt og alle rundt ham.  

10
 Dette er en omstridt tittel. Ceylon ble bygget i 1858, og i 1881 tatt ut av tjeneste som post- passasjer- og ruteskip, og 

bygget om permanent til rendyrket cruiseskip. Skipet foretok i 1881 og 1882 en verdensomseiling, som Hugh Wilkinsons 

Sunny Lands and Seas: a Voyage in the SS ‘Ceylon’ omhandler. 

11
 Med sosial prestisje menes hvordan reiser foretatt av kjendiser eller høytstående personligheter skaper en trend til 

etterfølgelse. Et eksempel på dette er prinsen av Wales og Gladstones’ anløp i Molde, omtalt i Romsdals Budstikke: 

Lystdampskibet «Sunbeam», Romsdals Budstikke 29.8.1885, 2.; Kgl. Lystdampskib «Osborne», Romsdals Budstikke 

29.8.1885, 2. 
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Geografisk sett var denne avgrensningen hovedsakelig gjort av to årsaker: Den store interessen 

turistene med tiden fikk for området tross dets størrelse, og dets plassering som en av de «siste stopp» 

før nordområdene. Molde fremstår, basert på samtidige beskrivelser, som et sted som skiller seg ut med 

sitt varme klima og storslåtte natur, sjarmerende bebyggelse – og som et viktig stopp på vei til det som 

med tiden ble ett av Norges viktigste turistdestinasjoner, Nordkapp. Kystruten er sentral for å forstå 

hvordan turismen gjennom 1800-tallet utviklet seg. Reiser til polare strøk hadde blitt foretatt av private 

reisende lenge før den kommersielle rutefarten, men fra midten av 1870-tallet var en slik trafikk 

påbegynt - og denne vokste raskt.12 Dette er tilknyttet den tidsmessige avgrensningen, ettersom det var 

nettopp i århundrets siste kvartal at den organiserte skipsturismen til Norge akselererte. Å skildre denne 

tidlige fasen ble målet, og tidsrommet 1880-1890 omfatter både cruiseturistiske og lokalt 

turistinfrastrukturelle endringer i Molde og Romsdal, som viser at denne veksten hadde en stor 

påvirkning.  

1.3. Faghistorisk oversikt og litteratur om emnet 

Molde og Romsdals turisme er et lite utforsket akademisk tema, og dette har gjort at mye av arbeidet 

med denne oppgaven har vært av en kartleggende art.13 Det er de siste år blitt publisert et betydelig 

antall tekster innen skandinavisk turisthistorie,14 men Molde og Romsdals situasjon i begynnelsen av 

turistboomen 1880-1900 har ikke vært tema for noen av disse tekstene. Det rike kildematerialet fra 

perioden har dog blitt kartlagt av blant andre Eiler Schiötz i hans bibliografi Itineraria Norvegica.15
 

Flere bøker om 1800-tallet har i noen grad omhandlet Molde og Romsdal som en del av en overordnet 

historie om turisme til Norge, men disse har ikke hatt stedene i fokus. I arbeidet med å plassere det 

studerte temaet i kontekst har verk som Bjarne Rogans Det gamle skysstellet og Mellom tradisjon og 

modernisering, Finn Erhard Johannessens Alltid Underveis: Postverkets historie gjennom 350 år og 

Bård Kolltveits Lokalbåten vært viktige for å forstå utviklingen i samferdsel, samfunn og infrastruktur. 

Som en destinasjon for turisme og viktig stoppested for turistene i en periode med sterk vekst i 

trafikken til Norge, er dette et viktig forskningstema. Denne oppgaven er ment å fungere som et bidrag 

til kartleggingen av Molde og Romsdals turisme og dens utvikling, med vekt på sporbarhet i den 

                                                 
12

 Kolltveit, «Deckchair Explorers», 351. 

13
 Et unntak er Márk Medovarszkys masteroppgave fra 2018 om samtidig turisme i Molde: «Molde as an unexploited 

territory for adventure tourism – The case of Molde Adventure Center in creating a better image for the town». Denne er 

ikke relevant for denne oppgaven, og derfor ikke brukt. 

14
 To antologier som må nevnes her er Arctic Modernities, redigert av Heidi Hansson, og Turismhistoria i Norden, redigert 

av Wiebke Kolbe. 

15
 En annen bibliografi som er brukt er Ola Gjendems Romsdal svart på kvitt. 
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viktigste kilden: Romsdals Budstikke. Oppgaven plasserer seg derfor i et overlappende felt av 

mikrohistorie, turisthistorie og avishistorie.  

I det innledende forskningsarbeidet ble det klart at det så langt er utgitt forholdsvis lite litteratur om 

Molde og Romsdal som egner seg i bruk i en historisk masteroppgave. Med lite sekundærlitteratur å 

velge mellom, har kildekritiske hensyn måttet veie tyngst, noe som har ført til at betydelige deler av 

korpuset ikke er brukt.16 De to viktigste historiske bøkene som er brukt i oppgaven er henholdsvis Niels 

de Seves Molde Bys Historie, samt Molde og Romsdalen. En historisk oversigt av Johan Schneider. 

Førstnevnte bok av de Seve er et tobinds historisk verk, utarbeidet på etterspørsel fra 

byhistoriekomitéen i Molde, ettersom det da boken først ble forespurt skrevet, ikke eksisterte noen 

fullstendige og tilgjengelige byhistoriske verker om Molde.17 Første bind ble utgitt i 1962, og det andre 

ble utgitt i 1963 – og det er det siste av disse, Molde Bys Historie II. 1838-1916. Eksportby – Turistby – 

Industriby, som har hatt mest relevans for denne oppgaven.  

Det andre verket, Molde og Romsdalen. En historisk oversigt plasserer seg mellom primær- og 

sekundærkilde, ettersom denne Johan Schneider var redaktør i Romsdals Budstikke i deler av den 

studerte perioden. Verket, som ble utgitt i 1905, var opprinnelig ment å være en innledning til en 

publikasjon for Molde og Romsdalens næringsdrivende, men ble utvidet til å bli et selvstendig verk. 

Schneider viet kun 12 av 175 sider til turisttiden, men har ikke desto mindre vært en viktig ressurs i 

forbindelse med arbeidet. De mest egnede tekstene av nyere dato har vært trykket i Romsdalsmuseets 

årbøker, og av disse har årene 2002 og 2007 vært brukt til en del bakgrunnsarbeid. Av disse har Bernt 

Gjelstens «Britisk sportsfiske, lakseturisme og næringsfiske i Rauma og delvis Eira» fra 2007 og 

«Grand Hotel, Molde» av Johan Sættem fra 2002 vært særlig relevante i det innledende 

forskningsarbeidet. 

En bok som i likhet med Schneider faller mellom to kategorier, er Johan H. Setnes’ Turisttrafikken i 

Molde og Romsdal gjennom 100 år. Johan Setnes ble født på Veblungsnes i 1886, og vokste dermed 

opp i de store turistårene. Han gikk bort i 1949, og hans uferdige manuskript ble utgitt først i 1995, da 

av hans etterkommere. Boken baserer seg på hans egne minner, skysstasjonprotokoller og Romsdals 

Budstikke, og er til tross for en klart populærhistorisk profil, manglende kildehenvisningerog uformelt 

                                                 
16

 Med dette menes bøker og tekster som omhandler Molde eller Romsdal, men som av varierende grunner ikke kan tjene 

som litteratur til en mastergrad – eksempelvis på grunn av deres manglende etterprøvbarhet, ahistoriske fokus eller 

uformelle/ikke-akademiske innhold. 

17
 de Seve, Molde I, 7-8. Byhistorien var ment å utkomme innen Moldes 200-årsjubileum som kjøpstad i 1942. Andre 

verdenskrig gjorde at arbeidet ble stoppet. 
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språk en rik kilde på informasjon om Molde og Romsdalens turisme fra et personlig perspektiv. Boken 

plasserer seg ikke bare mellom kategoriene primær- og sekundærkilde, men også mellom 

populærhistorisk verk og memoir, ettersom Setnes selv en periode jobbet som skyssgutt, og dermed var 

en aktør i turistindustrien.18 Flere verk er blitt publisert i forbindelse med jubileer, som Ole Hoemsnes’ 

Reiseliv gjennom 150 år. Bennett Reisebureau AS 1850-2000, Wilhelm Keilhaus Norway and the 

Bergen Line. A Centenary Publication og Molde og Romsdals Turistforenings 75-årspublikasjon. Disse 

har blitt lest supplementært under forskningsarbeidet.19 Forskningsarbeidet har ikke hatt keiser 

Wilhelm II i fokus, og den supplerende litteraturen brukt under studiene av årene 1889 og 1890 har 

derfor blitt avgrenset til Paul Güszfeldts Keiser Wilhelm II’s reiser i Norge i aarene 1889 og 1890, og 

Svein Skotheims Keiser Wilhelm i Norge.20 

1.4. Oppgavens primærkilder og metode 

Avisen Romsdals Budstikke er utgangspunktet for oppgavens hoveddel. I forbindelse med lesing av 

kildematerialet til Niels de Seves Molde Bys Historie ble to ting klart: de Seve hadde brukt Romsdals 

Budstikke svært flittig, men kun oppsummert de brukte avisutgavene uten konkret kildehenvisning. 

Dette var en viktig årsak til at Romsdals Budstikke ble hovedkilde for oppgaven, ettersom en 

kartlegging av materialet i denne fremsto som et naturlig utgangspunkt for å skrive en masteroppgave 

om Moldes historie. Av avisene i Romsdals amt i perioden var det den eneste Moldeavisen som 

eksisterte gjennom hele den undersøkte perioden. Å bruke aviser som utgangspunkt for en lengre 

analyse som denne, fordrer en kort gjennomgang av hvordan kildematerialet i dette tilfellet er studert. 

I hovedsak har avisene som har utgjort den sentrale delen av denne oppgavens kildemateriale blitt lest 

synkront med samtidige primærkilder, som amtmannsberetninger, reisebeskrivelser og reisehåndbøker.  

De overordnede forskningsspørsmål i oppgaven har gjort at studiene av kildene hovedsakelig har vært 

kvalitativt orienterte, men en analyse av turismen, dens beskrivelser, de lokales perspektiv og 

handlinger kunne ikke blitt meningsfull uten å studere frekvensen i publiserte artikler, artiklenes lengde 

                                                 
18

 Setnes, Turisttrafikken, 8. Dette gjør han teknisk sett til en primærkilde, men boken er først og fremst basert på hans 

forskning på protokoller og aviser o.l., og dernest ispedd personlige anekdoter. To andre lokalhistoriske memoirer fra 

perioden er Ingeborg Dahl Bækkelunds Erindringer fra Molde omkring århundreskiftet og Keisertiden i Molde. Disse er 

lest, men ikke brukt i utstrakt grad. De har vært nyttig for å få innsikt i lokale inntrykk av byen, og er derfor oppført i 

litteraturlisten. 

19
 Disse har i likhet med en del andre tekster blitt brukt innledningsvis for å få en generell ide om turismen, men på grunn 

av manglende etterprøvbarhet eller mangel på dybde i undersøkelsene ikke kunnet brukes i noen særlig grad.  

20
 Helt innledningsvis i forskningsarbeidet ble også Wilhelm IIs memoirer lest, men de har hatt minst relevans for 

oppgaven av de tre bøkene. Denne er ikke desto mindre relevant for å få et innblikk i en av samtidens mest omtalte 

personligheter. 
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eller antallet utenlandske skips anløp. En kvantitativt orientert oppgave ville kunnet basere seg på de 

lokale myndighetenes lister over hotellgjester, regnskaps- og tollprotokoller i arbeidet med å avklare 

andre aspekt av turismens påvirkning – men det er ikke det målbare som er denne oppgavens mest 

sentrale tema. Kartleggingen av den viktigste primærkilden har påvirket hvordan denne oppgaven er 

presentert. For å presentere hendelsene i den studerte perioden på en måte som reflekterer avisens 

fokus, er sentrale tema tatt opp når de trykkes, gjengitt direkte der dette er mest hensiktsmessig, og 

deretter analysert, underbygget av sekundærlitteratur og andre primærkilder. Det er ved dette steget at 

synkronlesing som metode har en viktig funksjon, ettersom denne kan bidra til den helhetlige 

forståelsen av situasjonen som beskrives.  

Med avisen som grunnlag i beskrivelsen av hendelsesforløpet, er det viktig å ta opp en sentral 

innvending mot avismediet som kilde: aviser tilbyr et stillbilde av samtidens mest aktuelle hendelser - 

men dette er et produkt av utvelgelse, et subjektivt perspektiv fra redaksjonelt hold. Historikeren 

Hallvard Tjelmeland har omtalt forskjellige måter å studere aviser på: som beretninger om det som har 

skjedd, som levninger – eksempelvis gjennom deres speiling av samfunnets eller redaksjonelle 

holdninger -, samt som en skaper av narrativ.21
 Det siste omhandler hvordan avisens belysning av et 

tema kan være med på å skape et større fokus på det, og dermed «vera ei kjelde til korleis røyndommen 

blir til, eller rettare – korleis røyndommen vart konstruert».22 

Dette er viktige observasjoner som gjennom forskningsarbeid med aviser må ligge til grunn for en 

rekke forbehold. Å anvende aviser som kilder til fakta er vesensforskjellig fra å anvende aviser som 

kilder til tanker om hva som er sant. Slutten på 1800-tallets opphetede politiske klima gjør forbehold 

som disse viktigere. Måten Romsdals Budstikke er lest og studert er derfor neste tema. Etter en 

gjennomgang av forskningsprosessen og noen sentrale forbehold, er Romsdals Budstikkes format og 

historie drøftet i forkant av analysekapittelet. 

Den politiske polariseringen av norske aviser på slutten av 1800-tallet manifesterte seg blant annet i 

avisenes adopsjon av venstre- eller høyrepolitiske undertitler.23
 Romsdals Budstikke var ikke unntatt 

dette, og i 1884 ble det tilføyet «Et frisindet Blad for Romsdals Amt.» på avisens forside. Avisens 

venstrevennlighet hadde tidligere i tiåret vært årsaken til at Moldes høyrekrefter mobiliserte, noe som 

                                                 
21

 Tjelmeland, «Aviser som historisk kjelde», 114-123. 

22
 Tjelmeland, «Aviser som historisk kjelde», 124. 

23
 Dahl, «Den norske partipressen - fra utvikling til avvikling», 10-11.  
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førte til at det mellom 1881 og 1882 var sognepresten og grunnlovspartitilhengeren Johannes Flood 

som var redaktør. Etter denne korte høyreperioden tiltrådte Reinhold Ziegler som redaktør fra 30. juni 

1881.24  Etter Ziegler tok venstremannen Johan Schneider som redaktør i 1882 – en posisjon han 

tidligere hadde hatt mellom 1877 og 1878.25
 Som en konservativ respons ble Molde Blad etablert, og 

dette bladet eksisterte mellom 1884 og 1887.26
 Det var den nystiftede Molde og Bolsø 

Grunnlovsforening som sto bak dette kortlivede bladet, og 1884 ble av de Seve beskrevet som et år der 

den politiske hissigheten kulminerte i Molde.27
 Fra 1884 forble Romsdals Budstikke en venstreavis. I 

omtalen av byens aviser påpekte de Seve at det i hovedsak var de samme lokalhistoriske sakene som 

fantes i alle, unntatt der det var uenigheter.  Et forskningsprosjekt der politiske saker sto i sentrum, ville 

fordret en langt mer politisk orientert analyse av materialet enkeltvis og mellom de forskjellige avisene, 

men hovedtemaet i denne oppgaven fremstår som lite berørt av de overordnede politiske strømningene 

i Norge i samtiden. Dette må ikke misforstås med at turisme nødvendigvis er apolitisk av natur – eller 

at omtalen av turisme ikke kan bære preg av politisk farge.28
 Av kildematerialet fremstår det dog ikke 

som om politiske skillelinjer var særlig markerte i omtalen av turisme. Et interessant forhold mellom 

Molde Blad og Romsdals Budstikke i publiseringen av Anmeldte Reisende vil bli det eneste 

komparative eksempelet i denne oppgaven:  

 

I forbindelse med sammenlikninger av Anmeldte Reisende i de to avisene, blir det synlig at disse flere 

ganger var – skjønt, med forskjellig typesetting – identiske. Eksempelet under viser to rubrikker der 

dette er synlig, fra henholdsvis Molde Blad 3.8.1886 og Romsdals Budstikke 31.7.1886: 29 

                                                 
24

 En lang historie … Romsdals Budstikke – Jubileumsavis nr. II 19.6.1993, 4. 

25
 En lang historie… Romsdals Budstikke – Jubileumsavis nr. II 19.6.1993, 3-4. 

26
 de Seve, Molde II, 455. 

27
 de Seve, Molde II, 313. 

28
 Et eksempel på en mer politisk, samtidig kommentar til turistfartens vekst kan finnes i den radikale avisen Fedraheimen, 

publisert 18.6.1887 på side 1 og 2. Her fikk mange gjennomgå: som tjente seg rike på turismen, de som solgte 

maskinprodusert håndverk, de som ikke hjalp turistene, de som ikke sørget for skikkelig befordring, og de som underkastet 

seg turistene. Avisen var i denne perioden under Ivar M. Egnunds redaksjon, og preget av en fiendtlighet mot byene, tro på 

norsk uavhengighet og bøndene som kulturbærere.  

29
 Anmeldte Reisende, Molde Blad 3.8.1886, 4.; Anmeldte Reisende, Romsdals Budstikke 31.7.1886, 4. 
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                  Molde Blad 3.8.1886.                                               Romsdals Budstikke 31.7.1886 

 

Molde Blads publisering av en identisk liste etter Romsdals Budstikke beøveri kke bety at det var et 

plagiat – en sammenlikning av Molde Blad fra 24. juni og Romsdals Budstikke fra 25. juni 1887, viser 

at det også her var en identisk liste med navn, men at Romsdals Budstikke i tillegg hadde ført på 

ytterligere gjester – som formodentlig hadde ankommet Alexandra i mellomtiden. 30 Molde Blad hadde 

i likhet med Romsdals Budstikke annonser for dampskipsruter, turistturer, og mest iøynefallende; store 

annonser for Grand Hotel. Disse var også identiske med de samtidige annonsene publisert i Romsdals 

Budstikke, typesatt i antikvaskrift, snarere enn Romsdals Budstikkes kombinasjon av fraktur og 

                                                 
30

 Anmeldte Reisende, Molde Blad 24.6.1887, 4.; Anmeldte Reisende, Romsdals Budstikke 25.6.1887, 3.  
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antikva.31
 Det fremstår sannsynlig at både annonsene og Anmeldte Reisende baserte seg på en felles 

kilde basert på disse likhetene, snarere enn at avisene kopierte hverandre. 

En komparativ analyse av Molde Blad og Romsdals Budstikke er ikke gjort i denne oppgaven, ettersom 

det fremstår usannsynlig at det politiske klimaet hadde stor påvirkning på dekningen av turisttrafikken 

generelt. En form for partiskhet i Romsdals Budstikke er ikke desto mindre tilkjennegjort i 

kildematerialet – skjønt, ikke uttalt venstre- eller høyreorientert, men snarere som eksempel på 

redaksjonens prioriteringer. Dette kommer til syne i hotellsaken, der denne ble viet anselig 

oppmerksomhet, og artikler om temaet ble viet svært fordelaktige plasser i avisen.32
 Dette kan anses 

som et uttrykk for et redaksjonelt ønske om å støtte opp om et felles initiativ for å styrke byens ry som 

turistdestinasjon. Ønsket om å forbedre den økonomiske situasjonen i området må da også kunne antas 

å ha vært av interesse for både høyresiden og venstresiden, i en tid da moldenserne ifølge de Seve 

«visste hva det betydde om en mann møtte til skyteøvelse i Molde Skytterlag eller Molde 

Centralskytterlag.»33 - en tid der politiske skillelinjer gjennomsyret store delet av samfunnslivet. 

Størstedelen av oppgavens aviskildemateriale er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, noe som har vært 

svært nyttig i arbeidet, ettersom det har gjort materialet svært lett tilgjengelig. Av årgangene 1880-

1890, er bare to av disse – 1882 og 1883 – ikke digitaliserte, og lesingen av disse er gjort på 

Nasjonalbiblioteket. Årgangene av Romsdals Budstikke som er lest i forbindelse med denne oppgaven 

ble i denne perioden håndsatt, hovedsakelig i gotisk fraktur. Dette har, i kombinasjon med varierende 

og tidvis uregelbundne staveformer av ord og stedsnavn, samt tidvis upresist arbeid fra setteren, gjort 

arbeidet med å gjennomgå tekstene tidkrevende.  Dette har også gjort at det har vært lite 

hensiktsmessig å bruke søkefunksjonen i arbeidet med tekstene av flere grunner: De varierende 

begrepene og stavemåtene som blir brukt i perioden har gjort det upraktisk å søke generelt, og videre 

har resultatene ikke vært pålitelige nok til å utgjøre noe mer enn et hjelpeverktøy. Ettersom det ikke har 

vært aktuelt å bruke ordsøk i de digitaliserte avisene, er avisene derfor blitt lest som de ble lest i 

samtiden. Dette har nødvendiggjort en langsom og metodisk prosess i det allerede tidkrevende arbeidet, 

men har først og fremst vært nyttig for å få dannet et helhetlig bilde av situasjonen. Spørsmålene denne 

oppgaven forsøker å svare på fordrer en tilnærming til det lokale perspektivet, og i så måte ville det 

                                                 
31

 Grand Hotel, Molde Blad 24.6.1887, 4. Tilsvarende annonse f.eks. «Grand Hotel», Romsdals Budstikke 25.6.1887, 4.  

32
 Hotelsagen i Molde, Romsdals Budstikke 1.8.1883, 3.  

33
 de Seve, Molde II, 303. Dette var de to skytterfraksjonene som hadde oppstått i kjølvannet av den politiske delingen. 

Rikspolitikken var et tema som for alvor gjorde sin entré i Moldes offentlige liv i 1880-årene, samtidig med masseturismen. 
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ikke vært noe annet alternativ enn å lese avisene fra start til slutt. Overblikket er derfor først og fremst 

en nødvendighet, og dernest en bonus.  

Dette overblikket har vært viktig i utvelgelsen av materiale til oppgaven. Ettersom dette er en 

mikrohistorisk orientert oppgave med en omfattende mengde materiale i hovedkilden, har et sentralt 

problem i arbeidet vært å balansere et ønske om å kartlegge samtlige omtaler av turisme, mot 

nødvendigheten av å utvelge de mest relevante, og analysere og redegjøre for hendelsene som 

beskrives i disse. Den jevne tendensen er at månedene juni, juli og august har klart flest relevante 

artikler. Dette er årsaken til at det er disse tre månedene som er blitt studert i forbindelse med 

oppgaven. Tidvis har enkelte aviser i september også aktuelle artikler, særlig mot slutten av tiåret. I 

tilfeller der disse har særlig relevans for en sak som strekker seg over den studerte perioden, er disse 

referert til. Avissitat er inkludert når de kan illustrere noe nytt eller noe spesielt, og er gjengitt ordrett 

med mindre dette er spesifisert eller markert slik: (…). 

Samtlige juni-, juli- og augustutgaver av avisen i tiåret 1880-1890 er blitt lest i forbindelse med 

oppgaven, men også både store deler av årene ellers, og flere år før og etter, er blitt lest. Dette er gjort 

av flere grunner: først og fremst for å avklare at avgrensningen til de tre månedene og de ti årene er 

hensiktsmessig, men også for å kunne følge opp pågående debatter, avklare tendenser, og undersøke 

spesifikke tema. Denne oppgaven baserer seg på artikler, annonser, notiser og andre tekster i Romsdals 

Budstikke, og i prosessen har arbeidet foregått i flere etapper. Først ble de digitaliserte avisene fra 

1870-1900 gjennomlest overfladisk, for å få et generelt overblikk over situasjonen, før årgangene 1880-

1890 ble lest, og avslutningsmessig ble utgavene i sommerperioden 1880-1890 finkjemmet, og 

turismerelevante artikler notert og sortert. Parallelt med dette ble det gjort stikkprøver og søk i 

Romsdals Budstikke og andre aviser utenom prosessen, og samtidige kilder som reisehåndbøker og 

amtmannsberetninger lest.34 I prosessen ble alle relevante funn notert og kategorisert, og deretter brukt 

som utgangspunkt for oppbygning og struktur i denne oppgavens empiriske del. De mange 

nyhetssakene som preger avisen i perioden har dannet et tidsbilde som av plasshensyn har måttet bli 

utelatt. Med tiåret har enkelte antall artikler som omtaler turistrelaterte tema måttet nedprioriteres, der 

disse ikke tilfører noe nytt. Fokuset gjennom arbeidet med denne oppgaven har vært kartlegging, og i 

presentasjonen av dette er det endring og utvikling som har tatt presedens. De fleste av de innsendte 

artiklene er enten anonyme eller uten gjenkjennelig avsender, og der navn er oppgitt, er dette omtalt i 

                                                 
34

 Flere artikler i Romsdals Budstikke er gjenpublisert fra andre aviser uten annen henvisning enn forkortet avisnavn. I 

tilfeller der disse har båret preg av forkorting, er de opprinnelige avisene undersøkt. 
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teksten. Utenom dette refereres det til Romsdals Budstikke i fotnotene. Avisens format og historie vil 

bli nærmere redegjort for i introduksjonen til analysen av Romsdals Budstikke. 

Andre primærkilder 

Denne oppgavens primærkilder utenom Romsdals Budstikke er delt opp i tre grupper; reiselitteratur, 

reisehåndbøker, og amtmannsberetninger. Førstnevnte omfatter litteratur som de innledningsvis nevnte 

reiseskildringene – disse er i hovedsak omtalt der de kan bidra til å utfylle omtale i Romsdals 

Budstikke, enten i form av deres beskrivelser av området, deres omtale av problemer eller særegenheter 

som blir tatt opp i avisen, eller generelt i omtaler av den lokale turistinfrastrukten. Disse bøkene er rike 

kilder til turistenes perspektiv, men på grunn av sin sjanger ofte uegnede som kilder til annet. 

Fjågesund og Symes oppsummerer svakhetene til den engelske reiselitteraturen slik: «To sum it up, it 

suffers from stereotyped and nationally conditioned preconceptions; it is subject to the unpredictable 

forces of the market and the literary field in general; and it is not to be trusted in its distinctions 

between the factual and the fictional».35 Reisehåndbøkene lest i forskningsarbeidet er i hovedsak  

Bastian Dahls Molde og Romsdalen. En reisehåndbog udgivet af Molde og Romsdals turistforening, 

samt Yngvar Nielsens og Karl Baedekers reisehåndbøker.36
 Disse er brukt i forbindelse med 

analysesegmentet, med nyligste utgave innenfor det tidsrommet.37
 Amtmannsberetningene er brukt for 

å få bredde i det lokale perspektivet, og til tross for at disse ble utgitt flere år etter deres femårige 

perioder, er de anvendt i periodene de omhandlet. Som offentlig utarbeidede rapporter kan 

amtmannsberetningene fremstå som mindre subjektive enn flere av de andre kildene i oppgaven, men 

det er nødvendig å lese også disse med et kritisk blikk. Lest alene vil disse gi ikke bare gi et 

ufullstendig bilde av utviklingen på grunn av sin svært korte omtale, men amtmennene og deres apparat 

var som alle kilder hverken ufeilbarlige eller objektive. Beretningene er i denne oppgaven først og 

fremst brukt supplementært.  

 

                                                 
35

 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 30. 

36
 Yngvar Nielsen publiserte foruten en serie med bøker om reiser en egen reiseskildring kalt Erindringer fra et halvt 

aarhundredes vandreliv i 1909. Denne gir et innblikk i Nielsens motivasjoner for reiseskrivingen og tanker om det norske 

samfunnets vei inn i det nye århundre. David Bruces «Baedeker: the Perceived ‘Inventor’ of the Formal Guidebook – a 

Bible for Travellers in the 19th Century» i Giants of Tourism har blitt brukt i arbeidet med Baedekers bøker.  

37
 Det er ikke gitt at turistenes reisehåndbøker ikke var den nyeste utgaven, og videre er det mest sannsynlig at «årets» 

reisehåndbok i større grad beskrev forrige sesongs forhold, enn året det kom ut. En streng synkronlesing av reisehåndbøker 

er derfor ikke gjort i arbeidet med denne oppgaven, og det har derfor blitt gjort en skjønnsmessig vurdering på hvilke 

utgaver som er brukt, der de er referert til.   
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1.5. Oppgavens struktur 

Medregnet introduksjonskapittelet er oppgaven delt opp i tre hoveddeler.  Å forstå situasjonen i 

perioden 1880-1890 fordrer en redegjørelse for fenomenet selv, og oppgavens første segment etter 

introduksjonen er derfor bygget opp for å gi en forståelse av konteksten til turismen. Her blir sentrale 

trekk i turisthistorie, disses relevans for turismen til Norge, Molde og Romsdal, samt sentrale 

forutsetninger for turistsituasjonen i den studerte perioden blir gjennomgått.  

I oppgavens hoveddel er Romsdals Budstikkes juni- juli- og augustutgaver fra 1880 til 1890 analysert, 

ved å se hvordan avisen skildrer turismen, og hvordan disse skildringene kan bidra til en bedre 

forståelse av utviklingen i turismen. De ti årene er delt opp i fem etterfølgende underkapittel, som 

omhandler hver sin periode. I disse er omtale av turister og turisme, artikler som tyder på utvikling av 

destinasjonen og selvforståelsen som destinasjon diskutert, med fokus på hotelldrift, turismen, 

utbedringer, tegnpå utvikling av selvforståelsen som turistdestinasjon, samt spesielt relevante tema. 

Temaene innen hver del av tiåret blir presentert og analysert etter hvert som de ble tatt opp i Romsdals 

Budstikke. Der nye tema blir introdusert, eller viktige forandringer blir synlige, suppleres de av 

samtidige kilder og relevant sekundærlitteratur. Ettersom en hel del av oppgavens studieobjekt, 

turistene selv, var sentrale aktører i den samtidige utviklingen og aktive lesere av turistlitteratur, er 

kilder som Karl Baedekers reisebøker og turistenes egne beskriveler brukt her. Videre har disse, i likhet 

med amtmannsberetningene kunnet fungere som en sekundær kilde til en del av det lokale 

turistapparatet. I arbeidet med temaet, har disse blitt synkronlest med hovedkilden, Romsdals 

Budstikke. Avisens omtale utgjør dermed ryggraden i oppgaven og utgangspunktet for rekkefølgen de 

forskjellige temaene blir tatt opp, og dette suppleres av de samtidige kildene. Avslutningsmessig er 

hovedpoeng oppsummert i et avsluttende kapittel. 

2. Kontekst. Turismen til Norge, og dens røtter 

2.1. Fra Athen til Åndalsnes 

Molde og Romsdal var ett av stedene der turistboomen på slutten av det nittende århundre var svært 

merkbar. Hva som førte turistene til Molde, Åndalsnes, Veblungsnes og opp Romsdalen må forstås i et 

større historisk perspektiv. Denne delen av oppgaven handler om turismen som et historisk fenomen, 

og hva som måtte til for at Molde og Romsdal - og Norge generelt – ble destinasjonene de ble, først 

turisthistorisk, deretter infrastrukturelt. Formålet med denne delen av oppgaven er å først ta for seg 

noen viktige moment i turisthistorie som foranlediget fremveksten av masseturisme – og vise at det 
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som førte turistene til Molde og Romsdal, var en kombinasjon av teknologisk utvikling og gamle 

drømmer. Det andre hovedformålet er å etablere et utgangspunkt for lesingen av Romsdals Budstikke, 

og å bygge et rammeverk for leseren. Dette rammeverket er først og fremst knyttet til hva turismen 

handlet om. Årsakene til at turismen fikk et oppsving var både teknologiske, kulturelle og identitære, 

tema som Romsdals Budstikke i periodet sjeldent berørte. 

I denne korte introduksjonen til turismens røtter, er det antropologen Erve Chambers’ definisjon fra 

Native Tours: The Anthropology of Travel and Tourism, som anvendes: en reiseaktivitet som 

inkluderer en bevisst, ettersøkt opplevelse av et annet sted.38 En slik definisjon vil omfatte nær sagt alle 

frivillige reiser gjort noensinne – og med det være for bred til å være utgangspunkt for selv en 

overfladisk gjennomgang av dets historie. Turismen er en aktivitet som preges av sin samtid, både 

kulturelt og teknologisk. Først ved fremveksten av det moderne samfunn begynte den å anta en 

moderne form 39 - men norgesturismen på slutten av 1800-tallet var langt mer enn et viktoriansk, 

sporadisk innfall. Det kan argumenteres for at denne tidlige formen for moderne turisme tok form etter 

og som respons til et flere hundre år gammelt reisemønster.  

 

Tidlige reiseskildringer – og en turistdestinasjon som fikk nytt liv. 

Reiseskildringen og guideboken er sjangere som har endret format på flere måter, men som har vært til 

stede i historien tilbake til antikken.40
 Pausanias, en reisende gresk geograf og forfatter på 100-tallet, 

etterlot seg en av de mest berømte av de tidlige reiseskildringene, Ellados Periegesis – hans beskrivelse 

av Hellas i ti deler.41 Hans reisevirksomhet strakk seg over store deler av den klassiske verden, og 

bærer tydelig preg av hans interesse for kultur, landemerker og geografi. Foruten den første boken i 

hans beskrivelser av Hellas som omtaler Athen og det omkringliggende Attika, inneholder hans korpus 

strofer som denne, gjendiktet av klassisisten og poeten John Maxwell Edmonds: 

                                                 
38

 Chambers, Native Tours, 6.  

39
 Kolbe, «Inledning: Turismhistoria i Norden», 8-9. Med moderne turisme menes her de turistiske reisene som oppstod på 

slutten av 1700-tallet, og som skilte seg ut fra tidligere reisetradisjoner i deres mangel på formål foruten fornøyelse. 

40
 Kolbe, «Inledning: Turismhistoria i Norden», 8. 

41
 En annen, mer kjent gresk forfatter som kan tjene som eksempel på en form for tidlig reiselitteratur er Herodotus. Eric 

G.E. Zuelow har kalt Herodotus’ Historiai «as much an example of travel writing as (…) historical writing».(Zuelow, 

Modern History, 6.) Til felles har begge forfatterene at de søker å beskrive land, folk, kultur og særegenhet. Formålet med å 

nevne disse forfatterene er todelt: 1) å vise til reiselitteraturens røtter, og 2) påpeke at denne tidlige litteraturen har påvirket 

senere reiselitteratur og senere turister i deres fascinasjon for antikken, som særlig var markert hos den viktorianske 

overklassen. 
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If Athens town you’ve never been and seen, 

Then you’re a nincompoop; if though you’ve been  

You’ve not been taken with it, you’re a jackass; 

And if you’re glad to go away, you’re a packass.
42

 

Athen var et sentrum for kultur og åndsliv: en by fylt til randen av statuer, gymnasia, templer og 

monumenter – oppsummert i den britiske antropologen James G. Frazers Studies in Greek Scenery, 

Legend and History - en bok basert på Pausanias’ Ellados Periegesis: «In short, Athens as far surpasses 

all other cities in the pleasures and conveniences of life as they surpass the country».43
 Hans bøker ble 

skrevet for et romersk publikum, og er omtalt av Zuelow som «the first itinerary-based guide».44
 

Reiseskildringene Pausanias skrev, ble selv et studieobjekt for ettertidens turister, noe innledningen til 

Frazers bok vitner om: «The Englishman in Greece who pays any heed to the remains of classical 

antiquity is apt, if he be no scholar, to wonder who a certain Pausanias was whose authority he finds 

often quoted on questions of ancient buildings and sites. (…) J.G.F. Cambridge, March 30, 1900.» 45
 

Engelskmennene Frazer omtalte, hadde allerede da søkt mot restene av Middelhavets antikke kulturer i 

flere århundre. Den antikke verden, som hadde vært en destinasjon for tilreisende halvannet tusen år 

før, ble i Europa gjenstand for massiv interesse. Engelskmennene Frazer beskrev var ikke de første av 

disse – deres hoveddestinasjon var Romerrikets gamle kjerneområde. Overklassens reiser fra 1500-

tallet som passerte Europas kulturelle hovedsteder, ofte med den Appeninske halvøy som vendepunkt, 

blir i ettertiden kjent som dannelsesreisene.  

 

The Grand Tour. En ny pilegrimsferd? 

The Grand Tour, som oftest oversettes til norsk som dannelsesreisen, var i likhet med nær sagt all 

reisevirksomhet frem til det moderne vestlige velstandssamfunnet et utpreget overklassefenomen, og en 

form for turisme som vokste ut av sine samtidige sosiale og kulturelle forhold.46
 Clare M. Howard 

argumenterte for at denne hadde sitt opphav i middelalderens pilgrimsferder, og et behov for læring – 

en lyst drevet av humanismen.47
 Middelalderens pilgrimsferder hadde på sin side turistiske trekk. 48

 

                                                 
42

 Edmonds, John M. Fragments of Attic Comedy, 205. 

43
 Frazer, Scenery, Legend and History, 57. 

44
 Zuelow, Modern Tourism, 77. 

45
 Frazer, Scenery, Legend and History, v. 

46
 Towner, The Grand Tour, 298-299 

47
 Howard, English Travellers, 3-7. 
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Souvenirer i form av pilegrimsmerker var et bevis på en – eller mange – gjennomførte reiser, for de 

fattigste oftest til nærliggende områder eller land, men for de rikeste også Jerusalem eller Roma.49 Håp 

om bedret helse og jakten på et møte med noe høyere – to av pilegrimsferdenes vanligste mål – kan 

også ses hos turistene. Dette omfatter mer enn den romantiske turismens kanskje viktigste leitmotiv; 

det sublime. I nordkappturismens tilfelle på slutten av 1800-tallet, har Jens K. S. Jacobsen beskrevet en 

sakralisering av Nordkapp.50 Denne sakraliseringen var ikke uttrykt religiøs av natur, men hadde 

snarere elementer av den religiøse opplevelse.  

Det er god grunn til å spørsmålsstille hvorvidt Howards åpningskapittel i boken English travellers of 

the renaissance; «The beginnings of travel for culture» var velvalgt. Kulturreiser i vesten hadde 

øyensynlig foregått i hvert fall så tidlig som antikken. Skjønt, motivasjonene Howard omtaler, er 

knyttet til nettopp denne tidsperioden, og gjenoppvekkelsen av interessen for antikken:  

(…) the Renaissance passion for self-expansion and for education gave to the old road a new mirage. (…) The 

discovery and revival in the fifteenth century of Greek literature (…) gave to the universities a northward-spreading 

fame. (…) Young and ardent minds in England and in Germany found an escape from the dull and melancholy 

grimness of their uneducated elders (…), whose ideals were fixed on a petrified code of life. (…)
51 

Dannelsesreisen var på mange måter et kurs i overklasselivet – det Peter Fjågesund og Ruth A. Symes i 

The Northern Utopia kalte et «on-the-road university course» - med mål om å gjøre den vordende 

overklassen kjent med samtidige politiske forhold, geografi, handel, samt den europeiske kulturarven.52 

Det må understrekes at dannelsesreisen ikke var statisk, hverken med tanke på ruter, den typiske 

reisende, eller motivasjon for å reise.53
 En særlig markant endring – og steg mot den moderne turismen 

- var lengden på reisen: John Towners forskningsarbeider viste at gjennomsnittslengden for engelske 

                                                                                                                                                                        
48

 En innvending mot sammenlikningen av pilegrimer og turister er gitt av S. Vijayanand i International Journal of 

Tourism & Hospitality Reviews vol. 1, no. 1 2014, side 45, der det påpekes at en pilgrim skiller seg fra en turist i det at der 

turisten verdsetter reisen som en forlystelse i seg selv, er pilgrimens reise hovedsakelig en reise til et mål. Dette er vanskelig 

å bekrefte eller avkrefte, ettersom den enkelte reisendes motivasjoner kan variere vidt, og det spirituelle aspektet ved en 

pilgrimsreise ikke nødvendigvis kan foregå samtidig som pilegrimen verdsetter turen. En turist vil også kunne tenkes å ha et 

sterkt ønske om å reise til en destinasjon, endog for spirituelle årsaker, og med mindre fokus på reisen. 

49
 Theilmann, «Medieval Pilgrims and the Origins of Tourism», 93-94.  

50
 Jacobsen, «The making of an attraction», 343. Jacobsen drar her paralleller til termer som «invisible religion», «civic 

religion», og «implicit religion». 

51
 Howard, English Travellers, 7-9 

52
 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 35. 

53
 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 34-35.  
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dannelsesreiser fra 1547 til 1840 sank fra 40 til under 5 måneder.54
 Kortere reiser, argumenterer 

Towner, var ikke direkte knyttet til infrastrukturell utvikling. Denne endringen fra flerårige reiser til 

ekskursjoner i sommermånedene skjedde i god tid før dampbåter løp på Rhinen og de sveitsiske 

innsjøene på begynnelsen av 1800-tallet.55
 Skjønt, med kortere reisetid som norm, ble et viktig behov 

tydeligere – behovet for forutsigbarhet i forbindelse med reisen. Dampskip og jernbane ble ideelle 

løsninger på denne utfordringen. 

Med tiden ble denne kulturelle eliteutdannelsen – som også var forbeholdt den absolutte økonomiske 

elite – gradvis utvannet, med tilstrømning av reisende som ønsket å reise for reisens skyld.56
 Med dette 

menes det at reisen ikke lenger hovedsakelig handler om kultur, arbeid, dannelse, spirituelle 

opplevelser, men dette må ikke forveksles med at reisen ikke kunne være delvis motivert av dette. I 

turismen til Romsdalen var nettopp svermeriet og higen etter det pittoreske og sublime i naturen en av 

de mest sentrale motivasjonene, noe som fremkommer av omtalen i reisebeskrivelser og avisen selv. 

1820 og 1830-tallene ble en viktig overgangsfase mellom dannelsesreisens tid, og det Towner kaller en 

mer formalisert turistindustri.57
 For de mange som søkte etter å reise dit fåtallet hadde reist – særlig der 

naturen var spektakulær - begynte nordområdene å fortone seg som interessante destinasjoner.58 Det 

var på 1800-tallet, ifølge historikeren Hildor Arnold Barton - gjengitt i Northern Utopia - det han kalte  

a sentimental counterculture to Enlightenment rationalism and utilitarianism, which in time came to be personified 

by Jean-Jacques Rousseau. In his native Switzerland, Rousseau found a new Arcadia, where a sturdy peasantry, 

uncorrupted by the evils of civilization, lived simple and virtuous lives amid natural surroundings inspiring in their 

awesome grandeur.
59

 

En moderne turisme med gamle røtter. 

Bartons sitat beskrev en viktig vending.  Fra et middelhavsorientert fokus på gammel kunnskap, 

europeisk identitet og dannelse, ble det i letingen etter nye områder lagt vekt på delene av verden som 

europeerne ikke hadde flokket til tidligere.60
 Dette betød ikke at de gamle interessene ble glemt eller 
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 Towner, «Grand Tour», 325. 
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 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 35. 

57
 Towner, «Grand Tour», 297. 

58
 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 36. 

59
 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 37. Sitatet er fra innledningen til H. A. Bartons «Northern Arcadia: Foreign 

Travellers in Scandinavia, 1765-1815». 

60
 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 36-37. 
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undertrykket.  Blant formene for turisme som kan knyttes til denne vendingen var den store og økende 

interessen for tindebestigning, noe som hadde gitt utslag i form av klubber i Europa fra 1860-tallet.61
 

Vel vitende om deres tidligere generasjoners store europeiske reisetradisjon, ønsket et anselig antall – 

især etter det politiske kaoset under Napoleonskrigene, som la en betydelig demper på britisk 

reisevirksomhet – å søke ut, enten som turist, eller som leser av reiseskildringer.62 De engelske 

reiseskildringene av Norge legger ofte stor vekt på gammel historie og kultur – og bærer preg av stor 

interesse og beundring for det som ble ansett for å være et broderfolk – og stamfedre.63
 Den nye 

interessen Barton beskrev, er analysert i turisthistorisk perspektiv, deriblant av Hans Magnus 

Enzensberger, som mente den handlet om en søken etter frihet fra de postrevolusjonære europeiske 

samfunn, og at romantikken ble mediumet som gjorde det fjerne og det urørte så forlokkende.64
 Den 

sterke utviklingen i antall publiserte turistskildringer vitner om at det var en stor interesse for denne 

typen litteratur.65
 Dannelsesreisens tid hadde etterlatt seg en litterær tradisjon, som fra 1820 gradvis 

endret seg slik den romantiske vendingen hadde endret reiseformen mot det romantiske.66
 Isabella F. 

Blundells Gamle Norge fra 1862 er et betimelig eksempel på en publisert fortelling om en privat 

lystreise der den romantiske og historiske fascinasjonen for Skandinavia skinner tydelig gjennom: 

(…) that great Teutonic family, by one branch of which our own island was ruled for five centuries, and who, if 

they have left us but few material monuments of their presence and power, have bestowed on us a better and a 

more induring heritage, in the energy of will, the indomitable perseverance, and the love of freedom, order, and 

enterprize, with which they have stamped the national character. (…)
67

 

Blundells skildringer av Molde skiller seg ut i sin lengde fra flere andre reiseskildringer før de store 

turistårene. Denne levnet lite rom for tvil om byens sjarm – og turistenes begeistring: 
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 Zuelow, Modern Tourism, 41. 
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 Fjågesund og Symes, Northern Utopia, 36. 
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 Fjågesund of Symes, Northern Utopia, 115-129 

64
 Kolbe, «Inledning: Turismhistoria i Norden», 8. Kolbe påpeker at flukttesen ikke deles av alle, men at det generelt er 
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(…) Its situation is most charming ; the waters of the Fjord sleep at its feet, and separate it from the high and snow 

capped mountains which rise on the opposite shore in every variety of outline. The numerous islets and reefs before 

mentioned add greatly to the beauty of the foreground, while the country rises gradually behind the town, 

sheltering it from the north wind. We (…) felt quite sorry that we could not spend two or three days here. (…) one 

of those who had crossed with us from Hull to Christiania, a month before (…) like every one else, he had enjoyed 

himself very much.
68

 

Skildringer som disse malte et vakkert bilde av nord, og den sterke økningen i publiserte skildringer 

mot slutten av hundreåret hadde formodentlig en selvforsterkende effekt. Tindebestigernes søken mot 

det sublime og hunger etter den hårfine balansegangen mellom det farlige og det herlige i Europas 

fjellkjeder kunne stilnes i den norske fjellheimen. Denne interessen sammenfalt med en 

Montesquieuiansk fascinasjon for landskapets påvirkning på menneskene, og en reise til Norge var 

dermed ikke bare en reise til et romantisk landskap, men også en reise blant et folk opphøyet av dets 

lokale topografi. Fjågesund og Symes påpeker at det foruten de «harde» egenskapene - som de Blundell 

vektla - også kunne sies at norsk ærlighet ble et motiv i litteraturen: «tales of Norwegian honesty 

became a staple feature og the travellers’ accounts with each traveller trying to outdo the last in his 

praise».69
 Veien til Norge – og Romsdal - var lagt til rette, billedlig talt. En annen fundamental brikke 

for turismen til Norge falt i samme periode på plass – fremveksten og forbedringen av dampskipsfart, 

og med det også grunnlaget for en samferdselsrevolusjon langs norskekysten. 

 

2.2. Fra verdenshavene til Moldefjorden 

Dampmaskinsteknologien var en del av den industrielle revolusjonens viktigste pådriverene for den 

tidlige moderne turismen. For engelskmennene, som ikke bare innenlands hadde sett noen av de 

tidligste anvendelsene av jernbane til turistiske formål fra 1830-tallet – og mer kjent, Thomas Cooks 

ekskursjoner fra 1841 -, var reisevirksomheten på 1800-tallet i stor grad direkte fasilitert av teknologisk 

utvikling.70 En reise til eller i Norge må ikke nødvendigvis gå sjøveien – men for Moldes del var det 

denne ruten som spilte størst rolle.71 Sjøveien til Norge fra de britiske øyer var langt kortere enn den 
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kulturelle separasjonen ved 1800-tallets start mellom de to områdene – et resultat av mangel på kontakt 

og interesse som hadde forøkt seg siden renessansen.72
 Som ett av den industrielle revolusjons aller 

viktigste sentra, var de britiske øyer åsted for også den første bruken av dampskip som transportmiddel, 

da Comet i 1812 befordret passasjerer på elven Clyde.73
 Dampskipenes fordeler skapte en revolusjon 

innen skipsfart, og førte til at reiser ble kortere, mer forutsigbare, og ikke lenger begrensede av strøm 

og vindretning. David M. Williams har argumentert for at det var i denne perioden relasjonen til havet 

gikk fra å være primært økonomisk til også å omfatte forlystelse, og at det i perioden foregikk en 

holdningsendring som førte til at sjøen i større grad ble sett på som et sted å finne sunnhet og glede.74 

 

Å kunne reise uhindret ble viktig for de som ønsket å skrive om sine reiser, og Molde ble i perioden 

1880-1890 anløpt av et betydelig antall rutebåter, cruisebåter og private yachter. Blant de som skrev 

reiselitteratur, var det langt ifra alle som reiste i egen yacht – og den organiserte cruisetrafikkens 

fremvekst, som overlapper med denne oppgavens tema, var i tiden før 1880-tallet ikke utviklet. For 

mange av de reisende var kysten derfor en viktig reiserute. Turistfarten som foregikk her utspilte seg i 

en forholdsvis nybygget maritim infrastruktur. Som stopp langs denne ruten, var Molde en del av et 

nettverk som spilte en viktig rolle for å endre områdets rolle fra stoppested til stoppested og 

destinasjon. En gjennomgang av endringene i Molde og Romsdals turisme i perioden 1880-1890 

fordrer derfor en redegjørelse for det som gjorde turismen tilgjengelig i utgangspunktet: en regelmessig 

og forutsigbart trafikkert kyst. 

 

Utbyggingen og forbedringen av den norske maritime infrastrukturen. 

Utviklingen av infrastrukturen - både til sjøs og på land - på 1800-tallet er et omfattende tema. Bygging 

av veier, graving av kanaler, anlegging av jernbanespor og tunnelsprenging til lands tilrettela for 

transport og kommunikasjon innenlands, men var også en viktig del av det helhetlige systemet turister 

benyttet seg av. Dette segmentet handler om hvordan denne ruten oppstod, hvordan den endret seg, og 

hvorfor dette ble viktig for stoppesteder som Molde – og avstikkere som Romsdal. Det er viktig å 

understreke at det også innenlands foregikk en stor utbedring infrastrukturelt i perioden frem til 1880. 

Dette må kunne sies å ha vært viktigere for Romsdalen, ettersom veien og diligencebefordringen til 
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Lillehammer hadde sitt stopp her – men den klare hovedvekten av fokuset ligger i kildematerialet på 

skipsanløpene. Derfor er det utviklingen av den maritime infrastruktur som her skildres – med fokus på 

dampskipsnettverket.75 

1814-1834 Optimisme og budsjettoverskridelser 

I 1818, fire år etter Napoleonskrigenes slutt, ble det på oppfordring fra stortingsrepresentanten Pierre 

Flor vurdert å opprette postforbindelse med Jylland. En stortingskomite besluttet i 1820 å bygge skip 

som kunne frakte post fra Fredriksvern verft i Stavern, som siden 1814 hadde vært hovedbasen til den 

norske flåten, til Frederikshavn to ganger i uken.76
 Disse viste seg raskt å ikke fungere som ønsket. 

Uforutsigbar reisetid har alltid vært et problem for seil- og robåter, og sjøfart vinterstid er særlig 

krevende. I løpet av 1820-tallet begynte dampskipene å bli mer utbredt i Europa, og i 1825 ønsket 

finansdepartementet at det skulle gås til anskaffelse av et dampskip som kunne frakte posten på 

strekningen sommertid. Antakelsen var at inntektene postverket fikk fra ruten skulle tilbakebetale 

statskassens utlegg, og at utbygging av infrastruktur ikke bare var til fordel for handelsfolk, men at det 

også var til fordel for “den indre rørelse i landet”.77
 Skipene som betjente ruten til Danmark hadde 

heller ikke drevet med frakt av pakker - dette kom av at det ikke var noen effektiv forbindelse mellom 

Fredriksvern og de andre kystbyene. 

Innkjøpet av to dampskip - Constitutionen og Prinds Carl - ble løsningen på dette problemet, men 

prosjektet endte med en massiv budsjettoverskridelse, og en større oppvask fulgte i kjølvannet av 

innkjøpet.78
 Den kritiske økonomiske situasjonen Stortinget befant seg i i årene etter 1814 hadde bedret 

seg, men postverket var ment å skaffe staten inntekter – ikke gå med tap. Også private aktører i Bergen 

var for optimistiske da de i 1825 konstituerte et aksjeselskap og bestilte det første private dampskipet i 

Norge, Oscar, som skulle trafikkere strekningen Kristiania-Bergen. Dette initiativet hadde blitt satt i 

gang av løytnant Herman Foss og poeten Lyder Sagen, og Foss’ beregninger estimerte et årlig 

overskudd på 13.5 % for aksjehaverene, og påpekte skipenes fortrinn: de kunne gå motstrøms og i 

                                                 
75
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motvind, selv i grov sjø.79
  Skipet ble satt i drift i 1828, og til tross for at finansdepartementet delte på 

postfrakten mellom Constitutionen og Oscar, hadde Foss feilkalkulert grovt, noe som førte til at ruten 

ble nedlagt allerede i 1829, og skipet solgt.80 Etter dette ble Constitutionens rute, som allerede var 

avhengig av statlige subsidier, utvidet helt til Bergen.81 

Store utgifter til kull og manglende portoinntekter gjorde lite for å bøte på de høye innkjøpsprisene.82
  

At dampskipene ikke var en økonomisk suksess, må ha vært en skuffelse i hovedstaden, og burde 

øyensynlig ha satt bremser på planer om ytterligere innkjøp. Paradoksalt var det nettopp i tiden 

fremover at postverket utvidet tilbudet, i samme ånd som beslutningen først ble fattet i: å knytte 

sammen landet var verdt at driften ikke var spesielt lønnsom, og der private initiativ ikke kunne 

forventes å etablere et tilbud, skulle postverket gjøre dette med statlige midler.83
 Denne ideen var ikke 

bare fremsynt og gunstig for de som ønsket å reise langs kysten - dette var det første steget mot det som 

med tiden ble et nettverk av korresponderende avganger sommertid som turistpionerene kunne benytte 

seg av.  

1834-1850 Et landsdekkende nettverk etableres - og noen turister tar turen 

I 1834 ble det foreslått å gå til innkjøp av et dampskip som kunne betjene den nordnorske kystens 

persontrafikk og post. Som Constitutionen og Prinds Carl ble dampskipet Prinds Gustav kjøpt i 

England, og det er her verdt å påpeke at den engelske dampskipsindustrien var verdensledende, men 

også dyr i forhold til svenske dampskip og senere norskbygde dampskip. Skipet gikk nordover hver 

tredje uke fra Trondheim, syv måneder i året – og reduserte med dette reisetid og fraktetider fra flere 

uker til under ti dager. 84 

Neste strekning som ble dekket var Kristiansand - Trondheim, der marineskipet Nordcap ble stilt til 

disposisjon for Postverket i fredstid. Skipet ble bygget i Horten, var både større og kraftigere enn de 

andre dampskipene, og ble satt inn på strekningen i 1841.85
 Det ble på 1840-tallet bedre kontakt med 
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utlandet, og enkelte ruter stoppet i Norge og tok imot post og passasjerer her. Like viktig var det at 

avgangene korresponderte med skipet Nordcap, og resultatet er beskrevet i Niels de Seves historie om 

Molde og gjengitt i Johannessens bok om postverket: Molde opplevde i 1844 en større tilstrømning av 

besøkende enn man kort tid før hadde trodd var mulig takket være dampskipet Nordcap, som ble det 

første skipet som gjorde faste anløp i Molde.86 De Seve påpeker at det til tross for forsinkelser var 

etablert en forutsigbar rute langs kysten87
  – dette var avgjørende for å foreta reiser med 

korresponderende skip, eksempelvis videre nordover med Prinds Gustav.88 

1850-1890 lengre sesong, større betydning, private aktører  

Den siste strekningen som ble dekket av dampskip var ruten mellom Hammerfest og Vadsø. Da dette 

skjedde i 1853, var de statlige dampskipenes tid nær sitt mest omfattende. Da det i andre halvdel av 

1850-tallet seilte syv av postverkets dampskip langs kysten, i tillegg til 3-4 dampskip eid av marinen 

med post, pakker og passasjerer, var Postverkets operasjon på sitt største.89
 Skjønt, driften var ikke 

problemfri: forsinkelsene ble flere på grunn av den aldrende dampskipsflåten, og motviljen mot å 

investere i nye jernskip.90
 Den økte dampskipsfarten kunne ikke holde tritt med den økte etterspørselen 

og de økte kostnadene, og i 1857 ble det besluttet å ikke kjøpe flere skip.91 Dette var starten på en 

lengre privatiseringsprosess som varte frem til 1871, da alle Postverkets ruter var blitt overtatt.92 De 

private aktørene som tok over hadde gjennom gode økonomiske år på 1850-tallet fått etablert seg – de 

viktigste for trafikken forbi Molde var Det Bergenske Dampskibsselskab i 185193
 og Det 

Nordenfjeldske Dampskibsselskab i 1857.94  Det Bergenske Dampskibsselskab hadde under Michael 

Krohns ledelse et ønske om å slå sammen disse to, samt et tredje – Det Søndenfjelds-Norske 

Dampskipsselskab, stiftet i 185495
 -, med sikte på å etablere et kystomspennende storrederi.96 Denne 
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planen kom som følge av et eksisterende samarbeid mellom Nordenfjeldske og Bergenske på 

Bergenslinjen til Hamburg, men sammenslåingen ble ikke realisert. Samarbeidet mellom Bergenske og 

Nordenfjeldske ble formalisert i 1865 på Postverkets initiativ – dette etablerte en sammenhengende rute 

fra Hamburg til Hammerfest, som fra 1870 ble utvidet til Vadsø.97 Postverkets krav om at 

overdragelsen av postruten i Nord-Norge skulle gjøres av en privat aktør som hadde fem dampskip – 

flere enn Bergenske eller Nordenfjeldske hadde enkeltvis – var i realiteten det Jon Gulowsen kaller et 

direktiv om at rederiene måtte samarbeide for å få sin statsstøtte.98 

I tiden frem mot 1880 ble flere ruter etablert, og kystbefordringen var i prosessen med privatiseringen 

av post- og pakkelevering blitt overdratt til de private. Dette var ikke et monopol – både nye norske og 

utenlandske rederier hadde i perioden frem mot 1880-årene etablert seg. Da 1880-årene tok til, var 

kystens infrastruktur godt utviklet – og regelmessig trafikkert av skip der post, pakker og passasjerer 

kunne bevege seg – foruten de tidvise forsinkelser – forutsigbart og effektivt langs kysten.99
 

Korresponderende avganger var ikke bare viktig mellom individuelle skip og rederier som en del av 

sjøtransportsystemet, men også knyttet til landtransport lokalt og internasjonale post-, gods- og 

passasjerruter, noe som var til stor nytte for kystområdene der slike ruter møttes.100 Mye hadde endret 

seg siden Nordcaps anløp i Molde på 1840-tallet – og i de førti årene som hadde gått siden Molde 

hadde opplevd en større tilstrømning enn folk flest hadde trodd var mulig,101
 var interessen og 

tilstrømningen økt. Hva det var som gjorde Molde aktuell som turistdestinasjon, er neste tema som skal 

redegjøres for.  
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2.3. Molde og Romsdal i landskapet, og årene før turismens eksplosjon 

 

 

Kart over Romsdal og Sunnmøre opprinnelig fra Bibliografisk Institutt i Leipzig. (Hentet fra 

Yngvar Nielsens «Rejsehaandbog over Norge», 1879. Kartblad mellom side 128 og 129)  

Molde by ligger sørvendt på Romsdalshalvøyas sørvestlige del. Ni kilometer vest fra Molde sentrum 

skiller det sørlige Julsundet fastlandet fra Otrøya og den nærliggende Midøya, som strekker seg i 

underkant av 25 kilometer fra vest-sørvest mot øst-nordøst. Otrøya og Midøya utgjør den største 

landmassen som separerer fjordene fra Norskehavet, med Julsundet i nord og Midfjorden i sørvest som 

eneste innseilinger. Dette er inngangene og utgangene til Molde og Romsdalen. Romsdalsfjorden er 

flankert av de sørgående Tomrefjorden og Tresfjorden, og strekker seg videre omtrent 50 kilometer 

østover fra Tautra til den sørligste av de tre fjordarmene i øst. Åndalsnes og Veblungsnes ligger langs 

denne fjorden, på henholdsvis nordøstlige og sørvestlige bredde av elven Raumas utløp nederst i 

Romsdalen. Dette området ble det viktigste anløpsstedet for turister i Romsdalsfjorden sammen med 

Molde. Utsikten fra Molde sentrum mot den sørlige bredden av fjorden omfatter over 80 fjelltopper – 

det berømte panoramaet. Edward Trustrams reiseberetning fra 1895 beskriver Moldes beliggenhet slik:  
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In front are the placid lake-like blue waters of the fjord, several miles in width, and beyond, in a complete semi-

circle, innumerable mountains, studded with white patches of snow, jut up into the sky.
102

  

Den tidligere omtalte redaktør Johan Schneider var også adjunkt ved Molde latingymnasium – i tillegg 

til å være tidsvitne til 1880-tallets eksplosjonsartede interesse for Molde og Romdalen. Han skildret 

dette i sin historiebok Molde og Romsdalen. En historisk oversigt:  

Samtidig med at Molde saaledes beleires af Reisende, bliver ogsaa «Montanisternes» Virksomhed i Romsdalen 

livligere. (…) Men i Ottierne er der et fuldstendigt Stormløb paa de hidtil saa jomfruelige Tinder: Hornet, Store 

Troldtind, og Vengetinderne falder en for en for de gjentagne Angreb fra Tindebestigerne (…) Disse Aar var den 

romsdalske Tindebestidnings klassiske Tid.
103

 

Balansegangen mellom det farlige og det herlige 

Begeistringen for de vestlandske fjellandskapene var ikke nødvendigvis mer avmålt i tiden før de store 

turistårene - og var kan hende en inspirasjon for sine samtidige lesere. Charles B. Elliotts beskrivelser 

av fjellene langs veien fra Hardangervidda til Røykjafossen ved Osa fra 1830-tallet overskrider denne 

oppgavens rammer, men er verdt å merke seg i sin omtale av fjellandskapet som tiår før den store 

tilstrømningen på 1880-tallet trakk tilreisende nordover. Beskrivelser som denne er et forbilledlig 

eksempel på vendingen mot det romantiske H.A. Barton beskrev: 

It is a bold assertion, but true – that I cannot recollect any view on the Alps or the Himala, which, uniting the 

minute beauties and grand outlines, the loveliness and sublimity, the varied objects, so numerous and so perfect of 

their kind, is altogether equal to this coup d’œil.
104

 

Som skrivende turist var Elliott ikke bare en av de tidlige – han må også kunne kalles en tidlig 

thanaturist i Norge, all den tid han i sin bok ikke bare skildrer en ekskursjon til Karl XIIs krypt i 

Stockholm og banested i Norge, men også bryter av et stykke av steinmonumentet ved Fredriksten.105
 

Elliotts parallelle interesse for det mørke og det sublime gjenspeiler et inntrykk av Skandinavia før den 

maritime infrastrukturen nådde nivået turistene møtte på 1880-tallet og senere: reiser nordover før 

dampskipenes tid var – blant annet - knyttet til en ikke uberettiget respekt for naturkreftene.106
 Denne 
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balansegangen mellom pionereventyr og ferie er et sentralt element i turismen til nordområdene. Dette 

ble satt på spissen i utviklingen av turistfarten mot Spitsbergen, som etablerte seg i samme tidsrom som 

eksplosjonen av interesse for turisme til Nord-Norge skjedde.107 

1830-tallet var da også en mannsalder unna de heteste turistårene. Ikke bare gjennomgikk landet en 

utvikling infrastrukturelt, teknologisk og demografisk i perioden mellom Elliott og Schneider - Molde 

vokste også. Utviklingen av turistsentrum som Molde, Veblungsnes og Åndalsnes skjedde i samspill 

med turistbølgen, men denne påvirkningen gikk begge veier – og var heller ikke foruten påvirkning fra 

de større byene i Norge. Molde bys befolkning økte fra 803 til 1728 innbyggere mellom 1801 og 1867, 

og sank deretter i tiden frem til 1900, da byen huset 1689 innbyggere.108 Moldes befolkningsnedgang 

fra 1868 skjedde i samme tidsrom som bybefolkningen i Norge eksploderte fra 260 300 til 628 000. 

Tidlig turistinfrastruktur 

Blant Charles B. Elliotts samtidige Norgesreisende var John Barrow og Henri Twining, og deres reiser 

gjennom Romsdalen i henholdsvis 1830 og 1833, og 1834, forteller om et beskjedent utbygget 

turistapparat: Barrow sov hos postmesteren og Twining overnattet på det han kaller l’auberge – et 

herberge eller vandrerhjem.109
 Fra Barrows beskrivelser fremstår ikke turistapparatet til Molde utpreget 

utviklet: 

We succeeded in getting good beds at the post-house, but we soon saw that we were by no means considered in the 

light of welcome visitors; in fact, we discovered that we were the first travellers who had ever applied to the good 

people for a night’s lodging (…) She appeared to think she was conferring a great favour by allowing us to remain 

there.
110

 

Vandrerhjemmet Twining besøkte er antatt av Schneider å være Sven Owrens.111
 Denne påstanden er 

verdt en kort digresjon, ettersom Owren var blant de første som losjerte reisende i Molde, og som 

endog mottok skattelettelser for å holde herberge der «dannede mennesker» kunne ta inn på.112
 Johan 

Setnes’ bokmanuskript fra 1947 forteller på sin side: «Molde by hadde år 1845 et gjestgiveri som eides 
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av Sven Owren»113 - dette er ikke en direkte motsigelse, men det er ikke desto mindre påfallende at 

1845 nevnes spesifikt. Da Niels de Seve i sin byhistorie sa «det var med støtte fra byens myndigheter at 

Owren hadde begynt herbergevirksomhet for kondisjonerte i 1833»114
 er det logisk å anta at han 

snakket om Sven Owren .  

At Romsdals Budstikke 8. august 1843 noterte på baksiden at «Den 5te: Henry Reynolds, William 

White, Brisco Owen og Thomas Briscoe fra England; alle hos Ovren», viser at det før 1845 var et 

herberge drevet av en Ovren, og at Setnes i sine erindringer har nevnt 1845 som eksempel.115
 Et annet 

herberge, åpnet i 1844, ble drevet av Ferdinand Buch – i samtiden anerkjent som en av de bedre, og 

utover 1850-tallet dukket flere herberger opp i takt med turisttrafikken.116
 Niels de Seve beskrev disse 

som «gamle privathus som var til overs i den stagnerende by»,117
 med henvisning til de svake tiårene 

og befolkningsnedgangen fra slutten av 1860-tallet. Kjøpmannen Hans Thiis Møller, som hadde 

opplevd både depresjonsårene etter 1814 og nedkonjunkturene fra det sene 1860-tallet og utover, skrev 

til Romsdals Budstikke i 1877: «Men likeså smukk og storartet som vår natur er, like trangt er her dog 

for forretningsmannen.».118
 Molde sto til tross for stagnasjon altså langt ifra på bar bakke i 1880 – med 

det etablerte kystnettet hadde turistpionerer hatt tilgang til området i en mannsalder, og dennes 

mulighet for vekst ble et viktig lyspunkt i en ellers langsom tid for handelsstanden. 

Kartet i begynnelsen av kapittelet er hentet fra det som ofte omtales som den første norske 

reisehåndboken, Rejsehaandbog over Norge. I dennes forord fremkommer det at Yngvar Nielsen siden 

1873 hadde arbeidet med tyskspråklige reisebøker til Norge – og at denne førsteutgaven «i 

Virkeligheden maa ansees for femte Udgave.»119 Dette illustrerer at det eksisterte en godt etablert 

etterspørsel etter reisehåndbøker for tyske turister da Nielsen publiserte sin reisehåndbok i 1879 – og at 

Karl Baedekers reiseguider, som første gang utkom for Norge og Sverige på tysk og norsk samme år, i 

så måte var senere på banen enn Nielsen. Nielsens bok var i likhet med Baedeker-guidene en guide til å 

reise rundt – og brukte forholdsvis lite plass på beskrivelser av byene. Ikke desto mindre forteller 
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omtalen om Moldes naturskjønnhet: «(…) Udsigten fra Fannestranden og Molde er berømt; den fra 

Vestnæs er ligeledes meget smuk.(…)»120 

Schneiders byhistorie fra 1905 avsluttet med et kort kapittel om byens rolle som turistby. Bokens siste 

setninger forteller – fra et temporalt nært perspektiv – om hvilke høyder turistfarten nådde mot slutten 

av århundret: 

Det kan trygt siges, at paa intet Sted i Norge udfolder Reiselivet sig saa glimrende som her i Sommermaanederne. 

Paa de større Steder blander Indtrykket deraf sig med saa mange andre Forhold, at Trækkene i Billedet udhviskes; 

h e r fylder hele den lille By fra Juli til August og giver et stadigt vekslende Sceneri, der fra alle Punkter kan nydes, 

som et Skuespil fra første Bænk i Parket eller første Logerad i et Theater. I disse «Tableaux vivants» spiller 

Tyskerne med «Hohenzollern» Hovedrollen, og Moldes Havn har gjentagende været Skuepladsen for storartede 

maritime Optrin, som den tyske Panserflaades Manøvrer i 1890, den engelske Øvelseskadres i 1898, den norske 

Eskadres i 1901 og den store tyske Eskadres i 1904. Den lille By behøver ikke længere at sukke efter Berørelse 

med Udenverdenen; 3 Maaneder af Aaret er dens lille Provindstheater en kosmopolitisk Scene.
121 

Med noen hovedtrekk i turismen – og disses relevans for 1880-tallets Norgesreisende -, den avgjørende 

maritime infrastrukturen og den tidlige turismens hovedbestanddeler redegjort for, er grunnlaget lagt 

for neste kapittels tema: tiåret der turismen skjøt fart.  

3. Romsdals Budstikke  

3.1. Innledning 

Dette kapittelet omhandler beskrivelser av turismen til Molde og Romsdal fra et lokalt perspektiv. Det 

baserer seg på avisen Romsdals Budstikkes juni-, juli- og august-utgaver fra 1880 til 1890, 

reisehåndbøker, reisebeskrivelser, samt tre amtmannsberetninger: 1876-1880, 1881-1885, og 1886-

1890. Kapittelets hensikt er å presentere og analysere de kartlagte beskrivelser av turisme i 

sommermånedene i tiåret 1880-1890 i avisen Romsdals Budstikke, og å presentere viktige 

utviklingstrekk i turismen, den lokale turistinfrastrukturen, samt det lokale selvbildet som 

turistdestinasjon. Avgrensningen i avislesingen til juni, juli og august samsvarer i stor grad med avisens 

egne samtidige beskrivelser av det som blir kjent som turistsesongen, annonser publisert i Romsdals 
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Budstikke, samt statistiske rapporter utarbeidet senere.122 Det er også nøkkelen i et sentralt problem 

som skildres i løpet av tiåret; den korte norske sommeren og det begrensede antallet dampskip, og 

hvordan disse faktorene hindrer fremveksten av en rendyrket turistbåtfart som kan konkurrere med 

utenlandske rederiers skip. 

Avisene i tiåret er delt opp i mindre grupper, som hver forteller en historie. Jeg har valgt å bruke 

amtmannsberetningene som omhandler perioden avisene for å gi leseren en kort oppsummert 

beskrivelse av situasjonen i Molde. Hver av disse fem periodene innledes av en begrunnelse for 

avgrensningen, etterfølges av en helhetlig redegjørelse for perioden, og avslutter med en tematisk 

gjennomgang av turismen. De viktigste temaene innenfor dette er: 

1) Hotellene. Hotellvirksomheten og logi rettet mot tilreisende ser ut til å utvikle seg kraftig i perioden. 

Flere større hotell etableres, og språket i avisen tyder på at utviklingen i standarden påvirker 

definisjonen av hva et hotell er, fra en forholdsvis begrenset standard, til en standard tilpasset et 

europeisk, velbemidlet klientell som etterspør spesifikke fasiliteter. 

2) Turismen. Foruten generelle beskrivelser av tilreisende til Molde og Romsdal inkluderer dette 

konkrete beskrivelser av turistbåter, de private lystfartøyene, samt Anmeldte Reisende og celebre 

turister der dette er relevant. 

3) Selvforståelsen som turistdestinasjon og uvidelser av tilbudet/forsøk på å forbedre tilbudet. 

Dette inkluderer omtale av Molde og Romsdal som turistdestinasjon, sammenlikninger med andre 

nasjonale og internasjonale turistdestinasjoner, oppfordringer til utbedringer og liknende.  

Denne strukturen er valgt i stedet for en ren kronologi av to grunner. Den første årsaken er knyttet til 

avisens beskrivelser av omfang: Det meste tyder på at redaksjonen og leserne har en god forståelse av 

hva turisme er, og at de er opptatt av hva den innebærer for området, men den stadige tilveksten i 

omfanget av tilreisende påvirker de lokales beskrivelser. Uten konkrete tall, som hovedsakelig nevnes i 

forbindelse med anløp til andre destinasjoner – især Bergen og Nordkapp - som helhet, er det vanskelig 

å sammenlikne og analysere beskrivelser av «de mange reisende». Problemet ligger dermed i at avisen 

beskriver samtidens turisme i et komparativt blikk med begrenset tidsmessig referanse. Dette fører til at 

beskrivelser av turismen opplever et tilsvarende definisjonsproblem som den tidligere nevnte 

hotellstandarden – hva er «mange turister», når det hvert år blir flere? Hva er god standard i en by som 
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for en generasjon siden kun hadde private logi? Romsdals Budstikke er da heller ikke valgt som kilde 

for en statistisk studie av antall tilreisende, men som kilde for en analyse av omtale av et internasjonalt 

fenomen sett fra et lokalt perspektiv. Fokuset er på hvordan turismen skildres, og hvordan avisen 

beretter om en voksende og bedre utstyrt turistindustri. Amtmannsberetningene er ment å supplere dette 

lokale perspektivet, redegjøre for konkrete infrastrukturelle forhold, samt å gi et innblikk i hvordan 

lokale autoriteter anså den overordnede situasjonen.  

Den andre grunnen til strukturen er lesbarhet. Tidlige årganger vier svært begrenset spalteplass til 

oppgavens tema, mens senere årganger publiserer om turistfarten ukentlig. Kapittelets utforskning av 

turismen bygger ikke bare på omtale, men vurderer også hyppigheten og omtalens vinkling. En tidelt 

kronologi ville kunne tenkes å hatt en fordel med hensyn til klarhet, men dette ville også medført at 

årene ville blitt skjevt fordelt med hensyn til innhold, samt gitt en repetitiv leseopplevelse. Blant de 

klareste tendensene i tiåret er nettopp den økende mengden spalteplass som vies til turismerelaterte 

tema. De fem segmentene jeg har delt avismaterialet opp i, vil bli begrunnet i begynnelsen av hvert 

segment, og deres overordnede tema skaper fem sammenhengende fortellinger med kronologisk 

perspektiv på hovedtemaene, snarere enn ti repeterende, kortere kapittel – eller tre store kapittel med ti 

underkapittel med samme repetitive oppbygning. Før oppgavens kildemateriale presenteres og 

analyseres, vil kildematerialets historie og dets format presenteres kort. 

3.1.1. Romsdals Budstikke.  

 

Romsdals Budstikke er blant landets eldste aviser, og har blitt utgitt siden juli 1843, kun åtti år etter den 

første norske avisen, Norske Intelligenz-Seddeler, som ble utgitt første gang i mai 1763.123
 Romsdals 

Budstikkes hadde et førsteopplag på 120 eksemplarer.124
 Opplagstallene sank i perioden frem til tiden 

før 1880 – opplagstallet i 1877 var på kun 50 125
  -, men var i den undersøkte perioden noe høyere. Det 

var 300 abonnenter i 1884,126
 og opplaget var til 50-årsjubileet i 1893 på 925 eksemplarer.127

 Molde bys 

befolkning hadde som innledningsvis nevnt nådd sitt høyeste i 1867 med 1728 innbyggere, før 

innbyggertallet sank mot århundreskiftet.128
 Det var dog ikke bare Moldeborgerne som leste avisen, noe 
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som fremkommer blant annet av en aktiv deltakelse fra bønder i debattene. Videre var avisen også 

tilgjengelig for lesere over hele landet: abonnement kunne tegnes til enhver tid på samtlige 

poståpnerier. Ikke desto mindre er det verdt å bemerke at om 50 % av 1884-opplaget ble lest lokalt i 

byen – og befolkningen lå omkring 1650 – var det omtrent ni aviser for hver hundrede byborger, et 

antall som hverken hensyntar alder eller sirkulering av avisen. Det er rimelig å anta at en anselig andel 

av den voksne befolkningen i Molde og Romsdalen som var i kontakt med turister, hadde tilgang til 

avisen. 

Ukedagene og tidspunktet Romsdals Budstikke har blitt utgitt på har variert siden etableringen i 1843. 

Avisen ble utgitt torsdager og søndager i perioden 1881-1882.  Fra 1883 ble avisen gitt ut onsdag og 

lørdag, noe som varte frem til 1893, da det den 30. september samme år ble annonsert at Romsdals 

Budstikke heretter utkom 3 ganger ukentlig, «som regel Tirsdag, Torsdag og Lørdag Middag».129
 

Avisen besto i hele perioden 1880-1900 av fire sider, og i enkelte tilfeller ble det utgitt utvidede 

nummer, der de vanlige 4 sidene ble supplert av et tillegg, ofte i sammenheng med lengre artikler. Et av 

de vanligste temaene i Romsdals Budstikke i perioden er referat og omtale av møter, særlig fra 

amtstinget eller politiske grupper, og disse segmentene tar ofte opp mye av plassen i avisen. I tilfellene 

der disse tekstene ikke fikk plass i den vanlige 4-siders avisen, ble avisen utgitt med en A- og B-utgave. 

Disse må ikke forveksles med et morgen- eller aftennummer, slik mange aviser har hatt for vane å 

publisere, men det er minst ett eksempel i perioden på at B-nummeret kom ut senere på dagen.130
 I 

disse tilfellene beholdt A-delen for det meste sin normale oppbygning; de første halvannen til to sidene 

med lengre rubrikker, deretter en Moldeseksjon og kortere rubrikker, og til sist annonser. Neste side 

viser en representativ forside fra Romsdals Budstikke, som ble utgitt i utvidet format, angitt øverst på 

venstre side, som No. 66 A. Denne forsiden er fra onsdag 21. august 1889, og er den 66. avisen utgitt 

dette året. 
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En typisk førsteside av Romsdals Budstikke, 21.8.1889. Dette er en utvidet utgave, nr 66 A. 
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Avisene i perioden består i hovedsak av en kombinasjon av møtereferat, lokale nyheter, 

utenriksnyheter, innsendte innlegg, bekjentgjørelser, annonser og kuriosa – den var som sådan en 

kombinasjon av byavis og amtsavis, med bredt fokus. Avisens første utgave, tirsdag 4. juli 1843, 

opplyser:   

Den ønsker altsaa, at Bladet maatte kunne blive et Organ for Næringsveienes Tarv; meddele Oplysninger fra 

forskjellige Egne af Landet om disses Tilstand, Fremadskriden eller Tilbagegang til forskjellige Tider; give 

Beretning om saadanne offentlige Foranstaltninger af Lovstiftning og Regjering, som have umiddelbar eller 

middelbar Indflydelse paa Landets Næringsveie, og endelig meddele lignende Efterretninger fra andre Lande, og 

især fra dem, med hvilke Norge staar i nærmere Forbindelse, eller som ere saa langt foran os i disse Henseender, at 

deres Foranstaltninger kunne blive lærerige for os. (…) Som udkommende i Midten af Romsdals Amt, i en By hvor 

flere Lokalautoriteter have sit Sæde, bliver dette Blad særdeles skikket for Meddelelse af offentlige 

Foranstaltninger og officielle Kundgjørelser der udgaa fra de høiere og lavere Øvrigheder.
131

  

Avisens innhold i perioden fra 1880 til 1890 samsvarer godt med dette. Særlig relevant for denne 

oppgaven er ikke bare omtale av turisme, men også hvordan turismen til Norge kan sammenliknes med 

turismen ellers i Europa.132 Dampskipsrubrikkene, som er til stede i nær sagt samtlige aviser som er lest 

i forbindelse med denne oppgaven, består av annonser for kystskip, deres kapteiner og rederier, med 

destinasjoner som Christiania, Bjørgvin, Trondhjem, Vardø og Hammerfest med avreise fra Molde by, 

samt skip til kontinentet, Australia og Amerika – disse oftest med avreise fra Bergen og Trondheim. 

Emigrasjon er et stadig til stedeværende tema i Romsdals Budstikke, og avisen publiserte ikke bare 

artikler fra nasjonale aviser, men også aviser fra det norske emigrantmiljøet i USA, for eksempel 

Decoraposten.133
 Andre innenriks- og lokalnyheter som svært ofte forekommer i månedene er relatert 

til fisket og innhøstingen. Romsdalen hadde i løpet av 1800-tallet opplevd en tilstrømning av 

innflyttere fra Nord-Gudbrandsdalen og det indre Østlandet, og landmennenes avhengighet av godt vær 

blir stadig omtalt.134
 Fiske og landbruk var ikke bare viktig for nasjonen, men også levebrød for svært 

mange lokale og innflyttere, emigrasjon og skrinn jord til tross. Amtmannsberetningen for årene 1876-
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 Romsdals Budstikke 4.7.1843, 1. «Den» refererer her til Redaksjonen i bladet. 

132
 Hovedsakelig preges omtalen av turisme i avisen av et verdenssyn som diskuterer Norge som turistdestinasjon i 

hovedsak sammenliknes med andre europeiske destinasjoner, til tross for at turisme ble foretatt over hele verden. Enkelte 

unntak finnes, for eksempel Charles Elliotts tidligere nevnte sammenlikning med Himalaya. 

133
 Notable reisende, Romsdals Budstikke 5.8.1880, 3. 
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1880 antyder at fisket ved periodens slutt var viktigere, og at fiskeriet tiltrekkakk seg arbeidskraft som 

jordbruket sårt trengte.135
  

Leserinnlegg i avisen ble ofte besvart, og korrespondansen som utspilte seg i Romsdals Budstikke 28. 

juli, 7. august, 21. august, 25. august, 1. september og 25. september 1881, mellom en fornøyd norsk 

turist og flere lokale gårdbrukere, er et eksempel på livlig meningsutveksling på tvers av sosiale og 

geografiske barrierer avismediet muliggjorde. Politiske utredninger og debatt forekommer også svært 

ofte, som i mange av avisene fra tiden rundt massepressens store ekspansjonsperiode. Lengre 

diskusjoner og utredninger ble ofte publisert i føljetongform, eller i de tidligere nevnte A- og B-

utgaver.  

Den politiske debatten var knyttet både direkte til samfunnsspørsmål og avisens egen partitilhørighet, 

og består både av tekster fra lokale skribenter, samt artikler hentet fra større aviser. Halve nest siste og 

hele siste side var oftest forbeholdt annonsering av auksjoner, forsikringer, annonser for salgsvarer og 

dampskip. Disse annonsene forteller om et forholdsvis lite samfunn som allikevel hadde tilgang på et 

bredt utvalg av varer, selv fra det tidlige 1880-tall: fire av annonsene på 4. side av søndagsavisen 13. 

juni 1880 – Symaskiner, Præpareret Hudvand, Støvfrakker & Støvfrakketøi og Herreartikler var alle fra 

samme S. Petterson. Annonsene for Bergens Brandforsikrings-selskab og Potsdammer Livsforsikrings-

selskab var begge utlyst av P. R. Rasmussen, som også var agent for Cunard-Linien, som to ganger 

ukentlig fraktet emigranter fra Ålesund til Amerika via Liverpool.136
  

Agenturvirksomhet for de utenlandske reisebyråene er en manifestasjon av samme fenomen i de 

forholdsvis små stedene Molde, Åndalsnes og Veblungsnes: de etablerte bedrifters inntog via lokale 

initiativtakere. Siste side inneholdt foruten de overnevnte annonser også en erindringsliste, der tider for 

gudstjenester, åpningstider for banker, telegraf- og postkontor, rutetider for fjorddampskipene og 

posttider kunne finnes. Erindringslisten endret seg gjennom perioden, og ble mellom 1888 og 1889 

fjernet til fordel for enkeltannonser. 

Anmeldte Reisende 

En særlig interessant del av avisene er rubrikkene kalt Anmeldte Reisende. Disse annonsene opplyste 

om reisendes opphold i Moldes hotell. Dette er først og fremst en konkret kilde til hvor reisende kom 

fra og hva de het, men det må også ses på som en levning fra et samfunn der besøkende i seg selv var 
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 Statistisk Sentralbyrå, Amtmannsberetning 1876-1880, 2.bd., kap. XV., 2-3. 
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oppsiktsvekkende. Dette underbygges av at annonseringen av reisende omfatter både innenlandske og 

utenlandske besøkende – fenomenet som beskrives er derfor ikke rettet mot den utenlandske 

turistfarten som i ettertiden har blitt definerende for «de store turistårene». Sett i lys av den maritime 

infrastrukturens utvikling, som tidligere i denne oppgaven er skildret i korte trekk, er dette ikke spesielt 

oppsiktsvekkende. De drastisk nedkortede reisetidene, lengre rekkevidde, og bedre manøvrerbarhet, 

kombinert med utviklende korrespondanse langs kysten, var en svært betydelig og gjennomgående 

forbedring. Annonsering av reisende som har reist i ukesvis – eller måneder – for å ankomme et sted 

må kunne sies å ha en noe større nyhetsverdi enn noen som har reist bare noen timer eller dager.137
  

Deri ligger også en mulig årsak til denne rapporteringens bortgang i Romsdals Budstikke – og mange 

aviser som den -, som skjedde gradvis i løpet av 1888, og var borte innen sommeren 1889. Flere 

reisende kom som følge av den enklere tilgangen og økende interessen, og med dette kan det også 

tenkes at noe av nyhetsverdien var borte. Det er sannsynlig at nyhetsverdien i Anmeldte Reisende 

allerede i 1880 var betydelig svekket, all den tid det hadde gått flere tiår siden de første turistene hadde 

besøkt Molde og Romsdal. de Seve poengterte i sin byhistorie: fra de første årene hadde en spalte med 

informasjon om reisende blitt publisert – og dette hadde «(…)ingenting med turisttrafikk å gjøre. 

Notisene var interessante for moldenserne, fordi det kom så få fremmede til byen.(…)».138 At Anmeldte 

Reisende uansett ble rapportert frem til 1888 betyr at rubrikken hadde en funksjon, selv om denne ikke 

nødvendigvis var basert på at turistene var oppsiktsvekkende i seg selv. 

Skjønt det var romsdølene som var Romsdals Budstikkes publikum, er det sannsynlig at Anmeldte 

Reisende hadde en annen, viktigere, funksjon utenom den allmenne interessen – de reisende kunne 

tenkes å selv ønske å bli nevnt i avisen. En viktig grunn til dette er at de som ønsket å komme i kontakt 

med dem kunne finne dem, for eksempel i forretningsøyemed, eller i forbindelse med besøk. Dette er 

sannsynligvis også årsaken til at de anmeldte reisende oppføres etter hvilket hotell de bodde på i 

Molde. En annen viktig årsak til at rubrikken med tiden bortfalt, kan være at det med økningen i 

antallet turister etter hvert ble upraktisk å publisere deres navn. Antallet personer som kunne ha nytte 

av å være synlige i offentligheten av overnevnte årsaker ble neppe lavere parallelt med økningen i 

antall turister, og det er flere mulige årsaker til at behovet bortfalt, blant annet forbedrede 

kommunikasjonsforhold, heterogenisering av cruiseskipstilbudet og en mulig mer rendyrket feriekultur, 
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 At også innenlandske reisende - som muligens kun reiste noen timer – i perioden blir oppført her, tyder på at dette ikke 
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med mindre behov fra turistens side til å være tilgjengelig.139 Til tross for at Molde i dette tiåret 

fremstår som en by som forskjønner seg, utvikler en tydelig bevissthet på rollen som turistdestinasjon, 

og i stor grad tilrettelegger for turistene, var byen allerede fra starten av det undersøkte tiåret utstyrt 

med et telegrafkontor som var åpent hver dag.140
 Det er flere ting som tyder på at dette var aktivt i bruk 

av turistene. En av disse er en notis publisert i 1889, som meldte at det fra Molde stasjon ble sendt 1384 

telegrammer i juli dette året - mot 1083 året før – og at korrespondansen steg til «det 3-4 dobbelte af 

det almindelige».141
  

Det er også viktig å understreke at rubrikken ikke var ment å være en utfyllende liste over besøkende i 

området. Dette underbygges av at antallet hoteller i byen oversteg det som var oppført i rubrikken – 

mest iøynefallende Grand Hotel, som ikke en eneste gang nevnes i periodens oversikter over anmeldte 

reisende. Dette hotellet ble etter åpningen raskt ett av byens mest eksklusive, og det kan trygt antas at 

flere av de mest celebre gjestene bodde her. Et eksempel på dette kan finnes i juni 1887. Da det ble 

trykket to annonser som annonserte at «Bjørn Bjørnsons Oplæsning afholdes i Grand Hotel» sto 

Bjørnson ikke oppført blant de Anmeldte Reisende.142  

Rubrikker som denne var ikke bare et fenomen i Molde og andre forholdsvis regionale byer der 

internasjonale reisende inntil nylig hadde vært forholdsvis sjeldne. Eksempelvis hadde Morgenbladet 

en egen rubrikk for Ankomne Reisende i samme periode, som på mange måter likner formatet i 

Romsdals Budstikke: «Victoria Hotel. Greve Keglevich fra Ungarn. Rentier Richter med Frue og 

Courer fra Dresden. Frøknerne Proctor og Privatier Ogden med Familie fra Newyork.(…) ».143
 

Romsdals Budstikke hadde samme dag, 8. juni 1887, en tilsvarende og representativ Anmeldte 

Reisende-rubrikk: «Anmeldte Reisende. I Hotel «Alexandra». Mr, Alex Hedderwich og Mr J. A. 
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 Blant de forskjellige motivasjonene turistene hadde for å reise, var vitenskapelige kartleggingsformål og 
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økte muligheter for korrespondanse gjennom felles kanaler. Molde hadde i hele perioden en telegraf som var åpen hver dag. 
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Hedderwich fra London, Mr & Mrs. W. Bilsland fra Glasgow, Grosserer F. A. Maas fra Tyskland 

(…)».144  

Eksemplene gir innblikk i både spennet i oppgitte opphavssteder, så vel som standsmessig bakgrunn. 

Opphevelsen av passtvangen i 1860 hadde muliggjort reising i langt større grad, og behøves ikke bare 

ses i lys av det Tore Pryser har kalt «kapitalismens frigjørende fase»145
 - behovet for en mobil 

arbeidsstyrke ble større med industrialiseringen-, men også en tro på europeisk liberalisme,146
 endog 

europeisk broderskap. Flertallet av de turistrelaterte tekstene - særlig fra tiårets første halvdel – 

fremstår ofte svært positive til de reisende. Mange reisende med handel og annet arbeid som hensikt, og 

svermende turister til tross; dette betød ikke at norske myndigheter sluttet å interessere seg for hvem 

som kom på besøk – og viktigere, hvem som innvandret. Hoteller, herberger og andre 

overnattingssteder måtte følgelig sende sine gjestelister til politiet.147
  

Nok et representativt eksempel på beskrivelser av turister i Anmeldte Reisende, her tatt fra Romsdals 

Budstikke 11. juli 1885, illustrerer behovet for en avsluttende innvending om denne rubrikken: «I Hotel 

«Alexandra». (…) Henrik Ibsen og Fru Ibsen fra Rom, Dr. Jur. S. Ibsen fra Stockholm (…)».148
 Det er, 

som utdraget viser, altså ikke nødvendigvis sammenheng mellom de reisendes opphav og deres 

oppgitte avreisested i Anmeldte Reisende. Henrik og Suzannah Ibsen hadde i 1885 hovedsakelig bodd i 

Roma siden 1878, og sto dermed oppført som «fra Rom».149
 Det som må antas å være deres sønn, 

Sigurd Ibsen, var i 1885 begynt i sin utenrikstjeneste for de norsk-svenske myndighetene, med 

arbeidsplass i Stockholm, Washington og Wien frem til 1889.150
 Dette er ett av forholdsvis få tilfeller 

der de anmeldte reisendes opphavsland klart kan identifiseres som noe annet enn det oppførte 

avreisestedet i Anmeldte Reisende. At rubrikken 1) ikke konsekvent identifiserer opphavsland, 2) 

bortfaller i løpet av tiåret, og 3) heller ikke gir et totalt eller nødvendigvis representativt bilde på de 

tilreisende gjør den lite egnet som kilde for en systematisk analyse av turistenes opphav. Denne 

oppgaven tar dermed heller ikke stilling til opprinnelig opphavsland i omtalen av turistene av de 
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overnevnte grunnene, men vil i forbindelse med omtale av opphavsland som skiller seg klart ut fra de 

mest vanlige utdype dette. 

Turismen gjorde seg bemerket flere steder enn Molde og Romsdal, og Morgenbladet satte 

turistankomstene på den nasjonale dagsorden da avisen i 1887 publiserte «Statistik over til Norge 

ankomne Udlændinger i Sommeren 1886».151 Interessen for ankomne var dermed et nasjonalt tema så 

vel som et lokalt. Romsdals Budstikkes årganger kan sommertid fortelle om både økt turisttilstrømning 

og selvbevissthet rundt rollen som turistdestinasjon.  

3.1.2. Amtmannsberetningene 

 

Amtmannsberetningene var rapporter utgitt av Det statistiske centralbureau, som tok for seg den 

økonomiske tilstand i landet amtsvis, fem år av gangen. De tre amtmannsberetningene brukt i denne 

oppgaven omhandler periodene 1876-1880, 1881-1885 og 1886-1890. og ble utgitt i henholdsvis 1884, 

1890 og 1894. Strukturen i kapitlene om Romsdals amt er tilnærmet identisk i alle beretningene; de er 

inndelt i to hoveddeler, A. Landdistriktet, og B. Kjøbstæderne.152
 Førstnevnte går tematisk igjennom 

jordbruk, fedrift, fiskerier, bergverksdrift, fabrikk- og industrianlegg, forskjelligt – herunder diverse 

forsikringsselskap, banker og liknende -, kommunikasjonsvesenet, og den alminnelige økonomiske 

tilstand. Sistnevnte tar for seg byene – Ålesund, Kristiansund og Molde – og deres næringer på 

liknende vis. Rapportenes beskrivelser av turistrelatert aktiviteter fra Romsdals amt er få og kortfattede, 

men beretningene inneholder relevant informasjon om amtets generelle økonomiske tilstand, og 

opplysningene om byene i amtet gir en mulighet til å se på konkrete utbedringer gjort i Molde i 

perioden.  

3.2. Det første år. 1880 

 

Tidsmessig avgrensning 

Romsdals Budstikkes utgaver fra sommermånedene 1880 er presentert alene av flere årsaker. De 

viktigste av disse er mangelen på artikler om turisme generelt, og at utgavene denne sommeren ikke har 

noen Anmeldte Reisende-rubrikker. Dette er påfallende, ettersom Anmeldte Reisende hadde blitt trykket 

sporadisk i tidligere årganger – et tidlig eksempel kan finnes i 1844, der rubrikken ble trykket sammen 
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med rubrikken Passagerer,153
 og rubrikken ble senere regelmessig publisert sommeren 1877.154

 Videre 

er omtalen av turistrelaterte tema mer indirekte enn direkte, noe som kan tolkes i flere retninger. Sett i 

forhold til tiåret som helhet skiller de leste avisene fra 1880 seg tydelig ut, og i likhet med 

amtsmannberetningen er det et svært begrenset kildetilfang for å beskrive turismen og dens effekter. 

Amtmannsberetningen for femåret 1876-1880 skiller seg ut fra de to andre amtmannsberetningene lest i 

forbindelse med oppgaven idet den ikke nevner noen hotell eller turistnæring i Molde ved periodens 

avslutning. Dette er en viktig grunn til at den tidsmessige avgrensningen er satt til 1880. Året er ikke 

bare adskilt fra resten på grunn av mangelen av omtale av turisme som definerer det, men også fordi 

det utgjør et klart – og bart – startpunkt og utgangspunkt for sammenlikning for de kommende årene. 

 

Ved startstreken. Hotell i byen og turister på vei nordover. 

En indirekte omtale av hotelldriften i Molde kan finnes første gang 3. juni, der det i en annonse 

beskrives saker som skulle tas opp i representantsamlingen på rådhuset. En av disse var en forespørsel 

fra hotellvert Simonsen til å bygge en altan.155 Samme annonse for representantsamling ble trykket i 

Romsdals Budstikke 6. juni, og i denne ble også sommerens eneste annonse rettet mot turister trykket 

første gang. Denne lød: «Lystreisende. Godt Sommeropholdssted og beqvemt for Gjennemreisende, 

Adgang til Badehuus m. M. Nærmere Oplysning hos Hr. R. A. Olsen i Molde.»156
  

Simonsens Hotell ble også nevnt i en annonse for en seilbåt til leie, «lige ned for Simonsens Hotel».157
 

Hotellets beliggenhet var øyensynlig kjent nok til at det ble brukt som landemerke. Senere på tiåret, da 

under navnet Alexandra Hotel, var nettopp beliggenheten en av de viktigste trekkplastrene. Et Hotel 

Molde nevnes også i samme utgave, dette som bosted og arbeidsplass for en reisende tannlege 

Sandborg.158
 Yngvar Nielsens reisehåndbok fra 1879 var kort i beskrivelsen av Moldes hoteller: «Intet 
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Holms Hotel det eneste som ble oppgitt.  

155
 Represæntantsamling, Romsdals Budstikke 3.6.1880, 4. 

156
 Lystreisende. Romsdals Budstikke 6.6.1880, 4. 

157
 Bekjentgjørelser Romsdals Budstikke 4.7.1880, 3. Annonsen er trykket opp ned. 

158
 Bekjentgjørelser, Romsdals Budstikke 4.7.1880, 3. 



   

 

41 

 

af de to Hoteller (Simonsens og Holms) kan anbefales.»159
 Det omtalte Holms Hotell var eid av 

søstrene Holm, og var ett av de tidlige private hotellene i byen.160 

Turistene selv er ikke nevnt, med unntak av en annonse fra august: «Med de sidste Dampskibe har der 

passeret en stor Mængde Reisende nordover til Nordkap, som lader til mere og mere at blive et yndet 

Valfartssted for udenlandske Turister»161
 Til tross for at turisme til byen ikke omtales direkte, er det 

ikke slik at moldenserne ikke visste at turistfarten til Norge var av en betydelig størrelse. Fokuset på 

nordområdene gjentas 12. august, i en gjenpublisert artikkel fra Tromsø Stiftstidende som tok opp en 

åttendedel av en side – også her understrekes det at antallet turister ikke var ubetydelig, og en kopling 

til den europeiske tindebestigerkulturen etableres:  

(…) Blant de mange Lystreisende, som i denne Aarstid gjæster vore Egne, befinder sig i disse Dage to Medlemmer 

af den franske Alpeklub, Hr. Charles Rabot og Scherbeck, som (…) med en ung Mand herfra besteg den ca ½ Mil 

fra Byen opstigende Tromsdalstinde(…)
162

  

Foruten denne notisen ble også utviklingen i dampskipsfart omtalt i en gjentrykket annonse – denne fra 

Bergensposten:  

(…)imorges Kl. 8 kunde tælles ikke mindre end 26 Dampskibe liggende paa Vaagen, alene paa det lille Strøg fra 

Bryggen ved Holbergsalmenningen og ud til Toldboden. Af disse 26 var kun et af fremmed Nationalitet og 4 

hørende hjemme udenbys, Resten var hjemmehørende i Bergen.
163

 

Dampskipstrafikken hadde ført til at flere kunne ta seg frem langs kysten, og rutenettet var i 1880 godt 

etablert. En av de som ankom Molde med dampskip fra innlandet i 1880, var stortingspresident Johan 

Sverdrup og hans kone. Deres ankomst fra Romsdalen med dampskipet Molde 4. august var ett av årets 

mest notable besøk, og ett av få omtaler av bruk av ruten innenlands for å komme til Molde i Romsdals 

Budstikke.164
 At Molde allerede fra starten av 1880-tallet var en del av et større dampskipsnettverk, kan 

annonsene fra avisen samme dag nyheten om Sverdrups ankomst tjene som eksempel på: tre annonser 
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averterte for reiser med dampskip, henholdsvis til Vadsø, Hamburg og Amerika.165
 En annonse for en 

lysttur til Eresfjorden med dampskipet Molde ble også trykket, og Erindringslisten annonserte for 

fjorddampskipenes reiser til Sten hver søndag og torsdag, og Ålesund hver mandag og fredag.166
 

Annonser som disse kan finnes i alle utgaver av Romsdals Budstikke gjennom tiåret, med noen 

variasjon i destinasjon og antall.  

 

Det begrensede kildetilfanget i perioden må derfor ikke forveksles med at det ikke var turisme. Det 

hadde over lengre tid eksistert et godt nettverk for den gjennom postrutene, og ingenting tyder på at 

Molde var preget av kulturell eller generell isolasjon. Gjennom dampskipstrafikken som reiste langs 

kysten hadde Molde en direkte tilgang på varer fra resten av verden: Annonser for varer som vin, te, 

kaffe, sjokolade, hummer, Worchestershiresaus, corned beef, engelske drops, russiske erter, sigarer og 

liknende ble regelmessig publisert i avisen.167
 At turistenes tilgang til Molde hadde økt drastisk som 

følge av postskipene, hadde blitt kommentert så tidlig som i 1844, da i forbindelse med Nordcaps 

reiser.168 Schneider skrev i sin byhistorie at det var først nå, rundt 1880, at de første stegene for å 

forbedre turistapparatet i Molde skjedde, etter år med økende interesse:  

(…) I det paafølgende Tidsrum var Antallet af uden- og indenlandske Turister i stadig stigende, uden at man dog 

endnu fra selve Byens Side havde gjort noget ordentlig Tiltag for at udnytte dette Forhold. Det tog Tid, inden man 

kunde tænke sig, at Molde skulde blive et virkeligt ‘Turist-Centrum’, og kunde bekvemme sig fil at indrette sig paa 

at optage denne Opdagelse som en vigtig Faktor i Byens økonomiske Liv(…)
169

  

Denne holdningsendringen kan være en plausibel årsak til at det ble skrevet så lite i Romsdals 

Budstikke tidligst i perioden. Ettersom Schneider her beskriver tiden like før han tiltrådte som redaktør, 

og hans tiltredelse noenlunde sammenfalt med en økning i artikler, må påstanden om en slik 

holdningsendring tas med visse forbehold.  
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Amtmannsberetningen 1876-1880 

Amtmannsberetningen for årene 1876 til 1880 forteller ikke om turisme eller utenlandske reisende i 

amtet, men forteller om et amt med forholdsvis dårlige kår for mange. Den innledende bemerkning om 

den alminnelige økonomiske tilstand uttaler: «Klagerne over, at Tilstanden i Periodens Løb har 

forværret sig i fremtrædende Grad, ere baade meget almindelige og meget høirøstede, men fuldt 

beføiede ere de neppe.»170
 Nedadgående priser på fisk og jordbruksprodukter, gjeldsinnkreving, og 

uvettig pengebruk er antatte årsaker til pengemangelen og misnøyen, og utgiftene til de fattige meldes å 

ha økt.171
 Oppsummeringen forteller videre: «Idetheletaget er imidlertid Landalmuens Levemaade her i 

Distriktet meget tarvelig, ja i sig selv altfor tarvelig, og meget ønskeligt var det sikkerligen, at den nød 

kraftigere Kost, end den for Tiden gjør; (…)».172
 I Molde meldes det at flere av de fattige har fått jobb 

på byens fyrstikkfabrikk, noe som har lettet byrden noe, men det helhetlige inntrykket som gis er av et 

amt rammet av økonomiske vanskeligheter.  Amtets byer var i perioden forbundet av 6-7 dampskip, og 

alle herreder med kyst har hatt minst ett anløpssted. Det nevnes at enkelte ruter på Sunnmøre fra 

årsskiftet 1879-1880 ble innstilt, men at samferdselen hadde vært livlig, særlig i perioden 1876-1879.173 

Det beskrives at Molde by har 63 meter brolagte gater, og i overkant av 5.7 kilometer gater og veier 

sammenlagt.174
 Molde hadde i 1880 20 gatelykter, en nyoppusset bøye i havnen i tillegg til duc 

d’Alber, og en godt vedlikeholdt brygge som ikke hadde blitt utvidet i de siste fem årene.175
 Skjønt 

byen og amtets generelle situasjon ikke beskrives i særlig rosende ordelag i amtmannsberetningen, var 

det områdets natur og klima som trakk turistene til området - og fremover skulle nettopp turismens 

vekst bli en av de aller viktigste kildene til håp for fremtiden, etter lang tids stagnasjon. Med et 

forholdsvis godt utviklet havneanlegg var Molde også forberedt på å ta imot skip i fremtiden – og var 

med dette ikke fullstendig uforberedt på den kommende strømmen. 
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3.3. På vei mot noe stort. 1881-1885 

3.3.1. En begynnelse. 1881-1882  

 

Tidsmessig avgrensning 

Årene 1881 og 1882 er skilt ut fra det forrige og de neste årene av to sentrale grunner: det er jevnt over 

publisert lite omtale av turismen i perioden, dog mer enn i 1880. Frekvensen av relevante artikler 

plasserer begge disse årene i et mellomstadium mellom 1880, og årene fra og med 1883. Dette gjelder 

først og fremst i frekvensen av omtalen generelt, men er også synlig i 1881-utgavenes Anmeldte 

Reisende-annonser, som igjen bortfaller før sommeren 1882. Disse to årene har mer omtale av turismen 

enn 1880, og skildrer et tydeligere bilde av turistfartens omfang, så vel som den lokale responsen. Den 

andre hovedgrunnen blir mer tydelig når hele tiåret studeres helhetlig, og er at Romsdals Budstikkes 

skildringer av Molde og Romsdalen disse to årene antyder at destinasjonen og de lokales i avisen 

uttalte selvforståelse som turistdestinasjon fortsatt er på et tidlig stadium. 

Hotell og turist ute av fokus? 

Det er i likhet med foregående år svært få direkte omtaler av hotelldrift i Romsdals Budstikke. Det 

forekommer i perioden annonsering for større og mindre private logier, eksempelvis hos fru Grue, der 

en familiebekvemmelighet på 5 – 6 værelser ble utlyst til leie fra høsten i juni 1881.176
 Annonser som 

denne forekommer gjennom tiåret, og kan forholdsvis sjelden antas å være knyttet til turistvirksomhet, 

ettersom turistsesongen etter all sannsynlighet var begrenset til sommermånedene. Ettersom 

utgivelsene på det tidlige 1880-tallet forholdsvis sjelden omtaler lokal turisme og turistinfrastruktur 

direkte, og det som nevnt innledningsvis at det i Molde i løpet av slutten av 1800-tallet oppstod flere 

private ad hoc-logier reisende benyttet seg av, kan det dog ikke utelukkes at disse logiene også ble 

benyttet av reisende.177
 Enkelte annonser refererer til flyttetid eller flyttedag spesifikt, som på høsten 

var 14. oktober.178
 Det er ellers ingen omtale av hotellene og andre logier som retter seg spesifikt mot 

reisende i 1881, utenom omtalen i Anmeldte Reisende.  

1882-utgavene har også få referanser til hotelldrift, og dette er hovedsakelig indirekte omtale. Ett 

eksempel på dette er en annonse 2. juli som forbød bading nedenfor Simonsens Hotell, som bekrefter at 
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det eksisterte en viss forventning om ordnede forhold blant gjestene.179
 Samme hotell solgte billetter til 

en konsert i Molde rådhus annonsert 9. juli.180 

Artikler om turismen ble heller ikke levnet mye plass i Romsdals Budstikke i disse årene. Den eneste 

saken om turisme sommermånedene 1881 forteller om en ulykke på Veblungsnes 15. juli, der tre 

mennesker druknet idet en skyssbåt fra Molde med seks engelske reisende og en besetning på fire 

nordmenn kantret i «en orkanaktig Storm fra S.S.V. hvis Lige neppe nogen har oplevet her iallefald 

ikke midtsommers».181
 Det blir meldt at ulykken skjedde idet skyssbåten skulle forbi dampskipskaien 

på Veblungsnes, og de omkomne var to engelske turister og en 26 år gammel skyssgutt fra Molde ved 

navn Knud Johannessen. Artikkelen legger større vekt på situasjonens uforutsigbarhet og mannskapets 

arbeid for å sikre turistenes liv, enn dødsfallene:  

(…) Baadførerne, der visst ikke manglede hverken Erfaring eller Dygtighed som Sømænd, synest visst at have 

brugt al den Forsigtighed, som Seiladsen paa et smult Farvand i den bedste Sommertid kunde give Anledning til. 

(…) Det er sikkert, at der saavel fra Skydsfolkets Side som af de tililende Folk fra Veblungsnæs blev gjort alt 

muligt for at afværge Faren. Saaledes svømmede den ene Skydskarl med begge de bergede Damer paa Skuldrene, 

indtil der kom Baad fra Land; en anden havde Tilbud paa at blive optaget, men sagde, at man først skulde berge de 

andre, da han kunde svømme. (…) 
182

 

Likene av de engelske turistene ble funnet kort tid etter, og ett av dem ble begravet på Veblungsnes, 

men Johannessens lik ble ikke meldt funnet før 31. juli.183 At fokuset i artikkelen kun i mindre grad er 

på de forulykkede turistene - og ikke tar opp effekten dødsulykken kunne ha på Molde og Romsdals 

omdømme – kan antyde at interessen for redningsarbeidet var større enn for turistene, men også 

komme av den iboende faren sjøfart medfører, og at ulykker var noe som måtte påregnes.  

Først neste sommer kommer med den første direkte henvisningen til turistene, der det ble vektlagt 

antall og variasjon:  
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(…) I Aar er et usædvanligt stort Conflux af Reisende til vore Egne, der udfolde sig i Naturens Ynde og Rige 

Fylde. Albions og Germaniens Sønner leverer det meste Antal, dog hører vi baade Franske og Hollændere (…) saa 

her kan være et fullt Udvalg af Representanter fra alle Europas Sprog i vore Hotell (…) 
184

  

Det var med andre ord en tilstrømning i perioden, til tross for den begrensede spalteplassen som ble 

viet de tilreisende. Andre beskrivelser av utenlandske tilreisende er fjellbestigninger i Romsdalen, som 

omtales i to utgaver august 1882.185Avisene har begge år jevnlige annonser for kystskip, skip til 

Europa, og lystturer arrangert privat for de lokale. Annonserte eksempel på sistnevnte er Molde 

Arbeiderforenings lysttur 14. august og en lysttur til Åfarnes 3. august 1882.186
 Romsdals Budstikke 

forteller også om en lysttur arrangert for almueskolens elever, lærere, foresatte samt en prest 25. august 

1881, og at «Dampskibet Molde var i Ruten overladt til fri Afbenyttelse».187
 Antallet annonser for 

kystbåter – oftest fler enn 3 i hver utgave i perioden - bekrefter at Molde var godt etablert som 

stoppested for kystrutene. At lokale dampskip ble stilt til disposisjon for lokale mot slutten av 

sommeren - rundt samme tid som diligenceruten Veblungsnes-Lillehammer opphørte – antyder at disse 

båtene i hovedsak var opptatt sommerstid. Til tross for det begrensede antallet beskrivelser, er det altså 

flere ting som tyder på at det var en forholdsvis etablert turisme, både nasjonal og internasjonal. 

Rubrikken Anmeldte Reisende blir trykket fra første juniutgave av Romsdals Budstikke i 1881, og 

forekommer i syv av ni juni- og juliutgaver denne sommeren, samt i en av åtte utgivelser i august. I 

løpet av 1881 oppgis det et etter forholdene bredt spekter av avreisesteder foruten skandinaviske, 

franske og tyske byer nevnes Australia, Spania, Belgia og Italia i løpet av sommeren.188
 Dette bekrefter 

at turismen som foregikk på begynnelsen av 1880-tallet ikke var begrenset til de mest nærliggende 

områder, hverken kulturelt eller geografisk, til tross for at omtalen av turismen i Romsdals Budstikke i 

perioden var begrenset. De to hotellene som nevnes i disse rubrikkene er Simonsens Hotel og Hotel 

Molde, og førstnevnte blir kun nevnt en gang.189
 Den generelle tendensen gjennom de publiserte 

rubrikkene er at det i nær sagt samtlige er mellom 3 og 10 nordmenn i hver rubrikk blant de anmeldte 
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reisende, og at antallet nordmenn holder seg noenlunde stabilt gjennom turistsesongens apeks, mellom 

begynnelsen og midten av juli.  

Turisme i budstikka - først og fremst for de lokale? 

Slik det i årene ble gitt lite spalteplass til turismen, er også omtale av området som en turistdestinasjon, 

og de lokales tanker om forbedringer forholdsvis fåtallige. En skolestil skrevet av en elev ved 

Romsdals Amtsskole, publisert i føljetongform i juni 1881, er en av de første reisebeskrivelsene i 

Romsdals Budstikke i tiåret. Den ble innsendt av en anonym bonde, som ville vektlegge nytten av og 

behovet for utdannelse, særlig for «vore lavere Klasser».190
 Skolestilen, «En Dag i Ferien», forteller om 

to romsdølers ferie vinterstid.191
 Teksten bærer flere likheter med senere reisebeskrivelser fra 

utenlandske reisende, hovedsakelig vektleggingen av naturen som et helbredende og fornyende sted, og 

viktigheten av ferie – i dette tilfelle for elever. Dette er en av få tekster som omhandler de lokales 

forhold til feriering i området, og bekrefter lokal kjennskap og fortrolighet til bruk av naturen som 

fritidssted, et tema som ikke nødvendigvis er overraskende – men heller ikke ofte blir dokumentert i 

avisen. En annen publisert reisebeskrivelse kan finnes i Romsdals Budstikke 28. juli 1881.192
 Denne 

omhandler en reise i august 1880, gjort av en anonym innsender som signerte teksten «En Turist» - 

men teksten er i likhet med den tidligere nevnte reisebeskrivelsen tydelig skrevet av en nordmann for et 

norsk publikum, og har lite direkte til felles med turistfarten. Bruken av termen turist er ikke 

nødvendigvis bemerkelsesverdig, ettersom dette ordet hadde blitt brukt om fjellvandrere lenge. 

Artikkelen omhandler en reise gjennom Eid i Romsdalen og den hjertelige mottakelsen han opplevde 

og den imponerende foredlingen av landskapet han så på en gård på Søberg, som er i fokus. Turistens 

artikkel ble starten på en av sommerens debatter om den nevnte bondens biintekter og de andre 

bøndenes arbeid.  

En tredje reisebeskrivelse av liknende type, publisert 7. august 1881, skiller seg ut ved henvisninger til 

både lokale og internasjonale turister, og en oppsiktsvekkende avslutning: 

 

Hr. Redaktør! Nordmænd og Udlændinger kommer for at se Romsdalens Naturskjønhed, de illustrerte 

Reisehaandbøger fortæller om de deiligste Udsigter og Steder, - men Lereimskleven baade er og har været et Sted 

hvorom man sjelden taler. (…) paa Rødvendalssiden stikker Taarnet af Rødvendals Kirke op, der siges at være 
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bygget under Haakon Adalsteinsfostre, og længere borte ser vi den gamle, nu ei mer bekjende Kjøbstad, Veø med 

sine gamle Minder om fordums Storhed (…) da Solen gik ned i Havet og kastede sine Straaler du over Hav, Land 

og Fjeld og forgyldte Fjeldtoppene rundt om mig, blev jeg saa greben af Naturens Storhed, at jeg siger: Se 

Lereimskleven og dø! Ligesom Italienerne siger: Se Neapel og dø! (…) N. L.
193

 

 

Denne innsendte artikkelen har til felles med de tidligere et fokus på Romsdals skjønnhet, og henspiller 

på noen av de viktigste grunnene turistene flokket til Norge i perioden: sublim natur og gammel 

nordisk historie. Den bekrefter den samtidige turistindustrien, men viser også en interessant 

komparasjon til en av Europas største turistdestinasjoner – endog en med røtter tilbake til 

dannelsesreisens tid -, Napoli. Ordspillet i vedi Napoli e poi muori er gått tapt i oversettelsen, og 

artikkelens beskrivelser av den for lengst forsvunne middelalderkaupangen på Veøya i 

Romsdalsfjorden ble kort tid etter sardonisk kommentert i et innsendt innlegg: 

(…) De har isandhed været heldig, der har kunnet se, hvad der ei er synligt for nulevende Mennesker, og de vilde 

visselig gjøre Historien og dem, der sysler med denne Videnskab, en stor Tjeneste, dersom De vilde oplyse, 

hvordledes ovennævnte gamle Kjøbstad saa ud. En Ynder af Antikviteter.
194

 

Det fremgår av disse beskrivelsene at fokuset i hovedsak er på de lokales egen turistvirksomhet i 

perioden, til tross for at det øyensynlig er et ikke ubetydelig antall både utenlandske turister i 

Romsdalsområdet i perioden, med liknende interesser.  

Også innen utviklingen av infrastrukturen er fokuset på turisme lite merkbart. En av de mest konkrete 

eksemplene på oppfordring til byutvikling finnes i Romsdals Budstikke august 1881. I den innsendte 

artikkelen God Tanke bør gjennemføres, argumenteres det for anleggelse av et nytt torv i Molde. 

Argumentene for utvidelse er både knyttet til byens vekst, samt behovet for å «(…)yde de tilreisende 

Søbønder et betryggende Tilholdssted for deres Baade(…)».195
 Fraværet av hensyn til turisttrafikken er 

påfallende, og antyder to ting. Det kan for det første bety at de lokale kystdampskipene, som i perioden 

allerede var godt etablert – utgaven dette ble publisert i er representativ for perioden, og i denne ble det 

avertert for reiser med 5 kystdampskip196  -, ikke tok opp mye plass. Det kan også bety at det ennå ikke 
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var blitt et nevneverdig påtrykk av private lystyachter og utenlandske turistdampskip, noe mangelen på 

omtale av slike bekrefter.  

Alpeturismens nordlige fetter 

En tekst fra Den norske turistforening ble i 1882 publisert i Romsdals Budstikke, der en «dygtig 

Turist» ble etterspurt for å delta på den 4. internasjonale alpekongress i Salzburg, viser sammenheng til 

den europeiske alpekulturen, så vel som et nytt eksempel på selvforståelsen av Norge som 

turistdestinasjon – skjønt, ikke skrevet av Romsdøler: «I Betragtning af at Norge i stedse stigende Grad 

bliver et yndet og søgt Turistland, medens vor Forening nu kan hævde en Plads blant de større 

Alpeklubber, (…)»197 Dette viser for det første at interessen for Norge som jaktmark for Europas 

tindebestigere, en interesse med røtter tilbake til den europeiske tindefeberen, var stor nok til at det i 

1882 ble iverksatt arbeid for å få sendt en representant til alpekongressen fra norsk side. Det styrker 

videre stillingen for Romsdals turismes del at Romsdals Budstikkes redaksjon anså artikkelen som så 

relevant for deres lesere, at den ble publisert her. Slik den kontinentale alpeturismen støttet seg på 

lokale kjentfolk, ble også tindebestigerne i Romsdals amt ofte fulgt av norske guider, slik de franske 

alpeklubbmedlemmene ble i Troms i 1880.198 Dette kan ses på som en mer etablert form for tilpasning 

til turismen, som ble gjort på nasjonalt plan, etter lengre tids aktivitet på lokalt. Fokuset på ikke-lokale 

forhold i forbindelse med turismen, selvforståelsen og utviklingen av infrastruktur for å ta den imot er 

ikke unikt.  

Det var også en interesse for hvordan den maritime infrastrukturen utviklet seg, og to artikler publisert 

2. og 16. juli 1882 vektlegger den betydelige veksten i antall dampskip i Bergen - 27 stykker hadde blitt 

bygget lokalt eller kjøpt inn fra Tyskland, England og Sverige.199
 Bergens rolle som en av de aller 

viktigste ankomstbyene for utenlandske skip, især fra De britiske øyer, blir ikke sjelden nevnt i 

Romsdals Budstikke, men beskrivelser av de betydelige investeringene som ble gjort lokalt, er unikt for 

hele tiåret, og er derfor verdt å nevne. Dette viser også at det tidlig i perioden eksisterte en interesse for 

dampskipsutviklingen, noe som for Moldes del ble stadig viktigere med ubetydelig handelsskipsfart og 

større avhengighet av turisme. 
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Et eksempel på omtale av regionale tiltak for å forbedre turistforholdene skildres i en artikkel om 

kappespill på lur og stut, samt utstilling på Fagernes. Hensikten med artikkelen var å rekruttere 

deltakere, og å oppmuntre til større interesse for nasjonale musikkinstrument.200 Denne artikkelen kan 

forstås bedre, dersom den blir lest i sammenheng med en tidligere publisert artikkel om initiativet, fra 

mai samme år. Denne artikkelen, gjentrykket fra Kristiania Aftenblad, forteller:  

Paa disse Kanter idetmindste kan man fare over Fjeld og Hei i alle Retninger uden at høre saameget som et Kny af 

en «Stut» (Bukkehorn), end sige en Lurtone! (…) Det vil derfor visselig glæde bl.a. vore raske Turister af begge 

Kjøn, at man nu heroppe har tænkt paa at opfriske denne omtrentlig uddøde norske «Idræt, idet en del Mænd og 

Kvinder af nordre Aurdal i Paaskehelgen blev enig om – under Navnet «Luren» - at samvirke til Gjenoplivelse og 

Udbredelse af den gamle hjemlige Tonekunst i det hele taget. (…)
201

 

Artikkelen ble etterfulgt av: «Apropos: Det skulde vel ikke lade sig gjøre at faa den opført på 

Turistforeningens Program?»202
 Sett i lys av denne foranledigede artikkel, er det mer sikkert at dette 

initiativet ikke bare var iverksatt av amtets musikkelskere. 

Kun en annonse fra 1881 og 1882 kan fortelle om utbedringer til lands lokalt, og denne tar ikke opp 

turismen, men gir et innblikk i en gatestandard som senere på tiåret skulle komme i fokus:  

En betydelig Forskjønnelse af Byens Hovedgade er foregaaet ved Hr. Overretssagfører Rander’s Gaard (…) opført 

en tidsmæssig smuk Trappe af huggen Granit. Kunde man samtidig sænke Fortouget og ordne Gaden paa samme 

Maade som ved den tilstødende Foged Leths gaard, saa vilde endu mere være vindet i Forskjønnelse og Nytte. 

(…)
203

 

Et publisert utdrag fra amtstingets diskusjoner fra 1882 kan gi et innblikk i det lokale arbeidet for å øke 

standarden på kystskipene og dets møte med lovverket. Redere som hadde søkt om tillatelse til 

skjenking av brennevin om bord på 1. klasse, fikk denne forespørselen avvist av amtmannen.204
 

Uavhengig om den tiltenkte skjenkebevillingen var ment å blidgjøre utenlandske turister eller lokale 

reisende, er avslaget en påminnelse om landets restriktive alkoholpolitikk i 1882.  
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3.3.2. Store fremskritt. 1883-1885  

 

Tidsmessig avgrensning 

Disse årene er drøftet sammen av to hovedårsaker. Overgangen fra 1882 til 1883 representerer isolert 

ikke et vannskille i tiåret – til tross for et noe høyere antall turistrelaterte artikler. Blant de mest 

definerende tendensene i perioden er forbedring og forberedelser – Romsdals Budstikkes utgaver 

forteller om et progressivt større turisttilfang og en aktiv lokal respons på denne. Disse tre årene utgjør 

også tidsspennet fra det første initiativet til etableringen av Grand Hotel, og dets første åpning under 

Ernst Wahlstrøm. Dette hotellet ble ett av Moldes mest omtalte prestisjebygg, og dets ferdigstillelse 

sommeren 1885 var ikke bare en begivenhet i seg selv, men også en symbolsk start på de store årene 

som skulle komme. Basert på Romsdals Budstikkes omtaler, fremstår den første halvdelen av tiåret 

som en tid preget av økende forventning og bevissthet, og perioden 1883-1885 fremstår står som en 

overgangsperiode både med tanke på antall turister og med tanke på lokal respons. Wahlstrøm, som 

hadde bakgrunn som forstander ved Stockholms Grand Hotel, ble innen sommeren 1886 erstattet av en 

ny hotellvert, som overtok i tide til åpningen av det da helt ferdigstilte Grand Hotel-anlegget. I så måte 

er periodens 1883-1885 preget av forberedelser, både til Grand Hotels andre og endelige åpning, og til 

de kommende årenes stigende antall turister. De tre årenes omtaler av reisende i Anmeldte Reisende og 

ellers i avisen er også med på å dokumentere at flere turister ankommer – og at stadig flere 

opphavssteder oppgis.  

 

Hotellet Molde trengte, og flere til.  

Selv før grunnstenen var blitt nedlagt, opptok Grand Hotel en stor del av oppmerksomheten til 

Romsdals Budstikke. Foruten omtalen av hoteller i Anmeldte Reisende, ble kun ett annet hotell nevnt i 

juni 1883 - dette i forbindelse med at Hotel Molde solgte en brukt kakkelovn og en ny trapp.205 En 

lengre artikkel publisert 1. august 1883, omtalte Moldes økonomiske og demografiske stagnasjon – og 

nevnte innbydelsen til aksjetegningen som hadde blitt publisert i slutten av desember 1882 som en 

respons på denne.206
 En langvarig diskusjon om hvilken side av Molde hotellet skulle ligge på, oppgis 

som den viktigste årsak til at arbeidet hadde stått stille frem til august 1883. Hensikten med hotellet var 

klart: «(…) Det gjælder her ikke blot at skaffe de Reisende et godt Herberge for en Dag eller to, men at 
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skaffe dem saadanne Bekvemmeligheder, at de fristes til et forlænget Ophold (…)».207 Det fremgår 

videre at hotellet skulle bidra til Moldes hotellers ry i utenlandske bøker, noe som ble utdypet i neste 

utgave av Romsdals Budstikke, der en innbydelse til aksjetegning ble trykket på førstesiden. Denne 

gikk rett på sak, og er et tidlig eksempel på bevisstheten rundt Moldes image utenlands, lokal stolthet 

og store planer for fremtiden – skjønt, fra noen med økonomisk motiv for å understreke hvor kritisk 

Moldes ry som turistdestinasjon var:  

Det er desværre en kjendsgjerning, hvorpå dr. Nielsens og Baedekers reisebøger til skræk og advarsel end 

yderligere har gjort opmærksom, at byen Molde, så skjøn og indbydende den ellers er, kun skaffer den reisende, der 

hidlokkes af en herlig natur og et mildt klima, et yderst tarveligt herberge i sine to «hoteller». Og dog tiltager de 

reisendes strøm år for år; det hænder, at indtil 100 personer på en gang krever kost og logi.
208

 

Av dette blir det klart det at antallet turister som oppsøkte Molde, kunne være anselig, til tross for at 

dette ikke ble omtalt mye. Videre i artikkelen ble det vist til hva utlendinger hadde sagt om området - 

og med dette ble det spilt videre på lokal stolthet og etablert et tidlig tilfelle av publiserte uttrykk for 

selvforståelsen som turistdestinasjon: 

 Private meddelelser såvelsom reisebøger på forskjellige sprog gjenlyder af begeistring over denne egns natur, (…) 

den svenske doktor Gödecke «har för sin del aldrig sett en så tjusande småstad; troligen finnes i hela norden icke 

Moldes jämbörding»; - L. Pasarge forsikrer, at «die lage des städtchens, das an einen badeort erinnert, das 

lieblichtste und lockendste ist, was man in Norwegen sehen kann»; - ja en engelskmand tager ikke i betænkning om 

Moldes omgivelser at erklære, at «there is nothing else of its kind in Norway, perhaps not in the world». (…) Da 

næsten al trafik foregår i sommermånederne, kunde de fleste af bygningens værelser indrettes uden ovne, (…) Man 

finder det også ønskeligt at forbinde med hotellet et anlæg for kolde og varme søbad samt muligens dampbad og at 

anskaffe et par både eller en dampslup til udflugter. (…) 
209

 

Omtalen av de to «hotellene» i artikkelen levner liten tvil om hva initiativtakerne i Molde, Kristiania og 

Stockholm tenkte om de lokale forholdene.210
 Det er ikke overraskende at den første lengre kritikken av 

Moldes turistinfrastruktur kom fra noen som ønsket å etablere et nytt tilbud i området, men deres 

kritikk er ikke mindre relevant av denne grunn. Senere på samme førsteside, ble utdrag fra et reisebrev 
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fra Beatenberg i Sveits trykket, hvor en komparativt sett høyt utviklet reiseøkonomi blomstret, til 

inspirasjon for Moldenserne:  

(…) Ingen af disse Steder har flere faste Indvaanere end Molde, men hvad er der ei gjort for de Reisende! (…) i og 

ved Brunnen er der ogsaa nærmere 30 forskjellige Hoteller, hvoraf enkelte storartede på 200, 300 op til 400 Senge 

hvert. Disse Steder lever udelukkende paa de Reisende og gaar stadigt fremad, uagtet nu maaske formeget er 

bygget. Molde kunde ogsaa blive et Centralpunkt for Udflugter, om ei i saa stor Stil, saa dog tilstrækkeligt for at 

ophjelpe Stedet. (…) men der maa arbeides for Sagen ved at gjøre den bekjendt overalt, saaledes som Schweiz 

endnu idag gjør. (…) 
211

 

At herr Astrup, en av de fremste initiativtakerne i det som ble kjent som hotelsagen, hadde overlatt 

dette brevet til Romsdals Budstikkes redaksjon gjør at omtalen må leses like mye som salgsbrev som 

innbydelsen til aksjetegningen. Skjønt, parallellene som blir trukket viser at det tidlig i tiåret ble gjort 

målrettet arbeid for å styrke Molde som destinasjon, og at de som jobbet med det var godt orientert 

innen europeiske forhold. Neste sommer, i 1884, ble det utlyst to revisorstillinger for Grand Hotel,212
 

samt bekjentgjort en firmaanmeldelse for Grand Hotel, der den uttrykte hensikten på nytt ble 

understreket: «at opføre og indrette et tidsmæssigt Hotel i Molde til Bortleining eller Drift.»213
  

Byens hoteller – og noe politikk. 

Rubrikken Anmeldte Reisende var fra 1883 tilbake i avisen, nå også med jevlige artikler gjennom 

sommeren. To hotell ble omtalt i disse; Hotel «Alexandra», og Hotel «Molde», og disse hotellene 

forble de faste hotellene i rubrikken i årene fremover.  Førstnevnte var det tidligere «Simonsens Hotel», 

et hus som tidligere hadde vært i bruk av elever ved Moldes skole. Simonsens Hotel ble overtatt av 

Peder og Laura Hanevold i 1883, og ble etter kort tid oppusset og utvidet til å kunne gjeste 80 

personer.214
 Hadde det ikke vært for at Grand Hotel hadde stjålet oppmerksomheten i årene fremover 

ville Alexandra trolig vært kjent som Moldes beste hotell. Hotel Alexandra er blitt kalt byens første 

turisthotell, og hageanlegget mellom fjorden og hotellet var særlig berømt for roser, slyngplantekledde 

lysthus og stier strødd med rosa skjellsand.215 Ombyggingen av det gamle Simonsens Hotel til et 

sveitserhus, den tidsriktige parken, og navnet – en ufordekt hyllest til det engelske kongehusets 

fremtidige dronning – kan vanskelig ses som noe annet enn et frieri til engelske turister. Denne 
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utbedringen tok tid, og hotellet sto ikke endelig ferdig før turistsesongen 1885.216
 Scheiner antød i sin 

byhistorie at fremveksten av to førsteklasses hotell, Alexandra og Grand, var et resultat av gammel 

rivalisering og ny politisk strid.217  

Riktignok var Moldes bebyggelse spredt langs Moldefjordens strand, og dette skapte en geografisk 

vest-øst-akse som også var markert av det Schneider kalte byens «Westend» og «Eastend» - 

representert av henholdsvis Reknes og Moldegård, de store gårdene som flankerte byen. De to gårdenes 

familier var Leths på Reknes og Møllers på Moldegård. Sistnevnte, som sikret Grands østlige tomt, ble 

beskrevet av de Seve som «arge venstremenn».218 Det var også i tiden da det som skulle bli Moldes to 

store hoteller ble satt i stand at den politiske striden var på sitt bitreste – men det er få tegn til at denne 

gjorde seg gjeldende i den daglige turistfarten, utenom dette.  

Viktigst var det, sannsynligvis, at det ble forbedring i hotelltilbudet. Nielsens 1883-guide kunne melde 

om to hotell; Molde og Alexandra, samt: «Nyt Hotel forberedes».219
 Denne beskrivelsen var kort – men 

nøytral. Yngvar Nielsens harde omtale av Moldes hoteller i 1879 hadde formodentlig tjent som god 

motivasjon for Hanevolds til å pusse opp ved overdragelsen.220
 Til tross for at Grand Hotel dominerte i 

avisen i tiden fremover, forble Alexandra ett av de to hotellene i Romsdals Budstikke frem til rubrikken 

bortfalt før turistsesongen 1889. Det andre faste hotellet, Hotel Molde, var et betydelig mindre hotell, 

med kun 9 værelser. 221 Av amtmannsberetningen for 1881-1885 fremkommer det at det ved slutten av 

perioden eksisterte tre hoteller i byen, med henholdsvis 40, 12 og 60 værelser.222
 De første og siste må 

kunne antas å være Alexandra og Grand, og det siste kan rimelig sikkert antas å være Molde. Da Hotell 

Molde ble stengt i 1885 hadde det ifølge de Seve 14 værelser.223 

 

Åk blir engelsk eiendom. 

En kort notis trykket i juli samme år viser at også det private markedet var av interesse for utlendinger: 

«(…) Den for sin sjeldne, smukke Beliggenhed bekjente Gaard Aak i Romsdalen, 6 Kilometer fra 

                                                 
216

 Sættem, «Grand Hotell, Molde», 178 

217
 Schneider, Molde og Romsdalen, 175. 

218
 de Seve, Molde II, 294. 

219
 Nielsen, Rejsehaandbog 1883, 398. 

220
 Nielsen, Rejsehaandbog 1879, 127. 

221
 Setnes, Turisttrafikken, 118. 

222
 Statistisk Sentralbyrå, Amtmannsberetning 1881-1885, 2.bd, kap. XV., 53 

223
 de Seve, Molde II, 189. 



   

 

55 

 

Veblungsnæs (…) skal være solgt til en Englænder, Mr. Wills.»224 Notisen omtalte Aak som en gård – 

men her hadde det også eksistert et gjestgiveri drevet av Søren Aak helt frem til 1845, da han solgte 

gården og gjestgiveriet til Andreas Langmark.225 Langmark døpte stedet Hotel Aak og markedsførte det 

slik: «God anledning til jakt og fiskeri. Bekvemt utgangspunkt for utflukt i fjellene.»226
 Åk var 

startpunktet for riksveien til Åndalsnes som sto ferdig fra 1869, og med det vært viktig i arbeidet for å 

utvikle gårdene på Åndal og Ness til det som skulle bli Åndalsnes.227
 Åk spilte en viktig rolle som 

stopp på skyssruten til Lillehammer, hvor blant annet Thomas Bennett hadde hester og vogner stående, 

som bidro til trafikkens vekst.228
 Bennett hadde siden 1850 drevet drosjevirksomhet i hovedstaden, og 

med tiden arbeidet med å etablere et forbedret kommunikasjonsnettverk på ofte trafikkerte ruter 

innenlands.229 Hans bidrag til turisttrafikken, både gjennom sin organiserte utplassering av vogner og 

hester på de eksisterende skysstasjonene, og utgivelsen av en reisebok på engelsk i 1858 der Norge ble 

beskrevet i svært rosende ordelag, gjorde at Setnes beskrev Bennett som den «største favoritt i 

turisttrafikken i Molde og Romsdal, og ikke bare her, men også i det hele Norge.»230
 Åk var en del av 

Bennetts nettverk, og Setnes tilskrev ham i stor grad æren for den tiltakende turisttrafikken gjennom 

Romsdalen.231
  

Yngvar Nielsens reisehåndbok fra 1879 kunne melde at reisende gjerne tok inn på Åk for å foreta 

mindre utflukter til breer eller benytte seg av eierens fiskerett i Rauma, samt at stedet ofte var 

overfylt.232
 Nielsens 1883-utgave viet et eget avsnitt til Hotel Aak, der detogså ble bemerket at Aandals 

Hotel og Hotel Romsdal lenger nede i dalen var gode stoppesteder.233
 Gjestebøkene på Åk ble signert 

av flere kjente navn i tiden før oppkjøpet; Thos. Cook, Yngvar Nielsen, amtmann Collett, Fr. Engels fra 

Wien, og lord Edward S. Churchill. Sistnevnte etterlot seg følgende hilsen i klassisk viktoriansk stil – 

med fokus på klassiske aktiviteter for de engelske reisende i Romsdalen: 
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Of all the lovely spots on earth, 

And many too there be; 

In France and Spain, and all the same 

In Proud old Germany. 

Fill ye bumper and drink it to Aak. 

To a jolly good house and jolly good folk, 

For fishings and shootings and shooting and all things combined, 

To make a man happy at Aak you will find.
234 

Da H. O. Wills kjøpte Åk, kjøpte han dermed ikke bare en gård, men en viktig del av Romsdalens 

turistinfrastruktur og historie. De Seve påpeker i sin byhistorie at Åk frem til 1880 var det eneste stedet 

utenom Molde og Veblungsnes med logi «som var større og til dels bedre enn vanlige 

skysstasjoner».235
 Han var ikke den første engelskmannen som anskaffet seg eiendom i Romsdalen – 

general W. Bromley Davenport hadde allerede i 1849 kjøpt gården Øver-Fiva av Christian Løchra, og 

senere utvidet fiskerettighetene betydelig, og med det blitt en av Romsdalens tidlige lakselorder.236
 

Wahlstrøms tid. 

Av årene i perioden er det 1885 som har flest - og mest varierte - artikler om hotellsaken og hotelldrift 

generelt. Skjønt, også her dominerer Grand Hotel, både i direkte omtale så vel som i annonsene. Den 

første av juniutgavene meldte: «Grand Hotel vil efter sikkert Forlydende blive aabnet om 14 Dage, 

Som Vært er antaget hr. Wahlstrøm, Forstander ved Grand Hotel i Stockholm.»,237
 og fulgte opp med 

en innsendt notis på siste side der det ble annonsert at uvedkommende ikke hadde adgang.238
 En 

generalforsamling ble annonsert 10. juni, og 24. juni ble en svært lang artikkel – en halv side av avisens 

fire sider – publisert, der åpningen og hotellet ble skildret.239 Det fremkommer av denne at hotellsaken 

var et velkjent tema, og språklyden er av en mer diplomatisk type enn de tidligere tekstene fra 

interessentselskapets ledelse:  
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(…) Vi anser det for overflødigt nu at omtale dette Foretagendes Historie. (…) efter snart 2 Aars Anstrængelser 

(Arbeidet paabegyndtes Høsten 1883) er man kommet saa vidt, at vort Sted, ved Siden av de tidligere existerende 

respektable Hoteller, nu kan kan frembyde et i alle Henseender tidsmæssig udstyret Hotel af europæiske 

Dimensioner. (…) 
240

 

Flere særegenheter skildres i artikkelen, blant annet hotellets loftsrom med henholdsvis rosenrøde og 

lyseblå ruter i vinduene, hotellets utkikkspunkt i tårnet 25 meter over bakken, et stort flygel, særlig 

kunstferdig dekorerte fellesværelser og et «elektrisk Ringeapparat, saavidt vides det første her i 

Molde».241 Artikkelens konklusjon viser at også redaksjonen satte sin lit til Grand Hotel som et 

vendepunkt for det nedgangsrammede området:  

(…) Idet vi udtaler et Ønske om, at Søgningen maa svare til Forventningerne og skaffe Bidragsyderne Vederlag for 

de store Udtællinger (…) Vi har den Tro, at «Grand Hotel» baade direkte og indirekte vil bidrage til Stedets 

Opkomst, og at dette Arbeides Udførelse allerede har virket belærende og vækkende i flere Retninger.
242

 

Det tok ikke lang tid før hotellet ble tatt i bruk. Romsdals Budstikke annonserte for kristiansunderen 

Ida Lossius’ konsert på hotellet 1. august,243 og meldte 8. august om et «ganske talrigt Publikum (over 

100 Tilhørere)»244
 Tre selskapskvelder på Grand Hotel ble omtalt august 1885, den første av disse 

annonsert 5. august: «Soire med dans (…) Sexa for dem som ønsker deltege i saadan (…) Ærbødigst 

Ernst Wahlstrøm».245
 Etter et folkemøte i juli samme år, delte folkemengden seg partipolitisk og 

avholdt sine aftensmåltider henholdsvis i Grand Hotel for høyresiden, og Hotel Molde for venstresiden. 

Sistnevnte reiste etter måltidet til Hotel Alexandra, der en av folkemøtets talere, Erik Bullum, bodde.246
 

At hotellene ble tatt i bruk til dette – og at de separerte seg etter partitilhørighet – er verdt å legge 

merke til.  

To nye tilskudd til Romsdals hotellstand ble også annonsert i Romsdals Budstikke denne sommeren. 

Det første publiserte av disse er også den som kan fortelle mest om arbeidet som ble lagt ned for å 

imøtekomme turistene – Hotel «Bellevue» i Åndalsnes i Romsdal kunne tilby transport, post og 
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telegram, et nyreist hotellbygg, utsikt til de berømte fjellene og jevnlig dampskipsanløp. Annonsen 

forteller videre: 

(…) Særdeles Omsorg er draget for rene, tidsmæssige Senge og et godt Kjøkken og Vine. Eftersom det almindelig 

yndede «Hotel Aak» nu er faldet bort, idet Stedet er solgt til en engelsk Gentleman, smigrer jeg mig med, at det 

ærede reisende Publikum vil beære Stedet og mit Hotel med dets Søgning, hvor alt vil blive gjort for at tilfredsstille 

alle rimelige Fordringer. Værten taler Engelsk, Tydsk og en Smule Fransk. Ærbødigst Caspar Lossius.
247

 

Hotellvert Lossius’ henvisning til den engelske gentleman, var den tidligere omtalte H. O. Wills. At det 

kun tok et år før oppkjøpet av Aak, og det nye hotellet sto klart til sesongen, viser at Lossius var innstilt 

på å ta over i vakuumet etter Wills’ oppkjøp, og slik Aak hadde bakgrunn som gjestgiveri, var heller 

ikke Lossius’ foretak et nytt prosjekt. Jørgen S. Aandahl hadde drevet gjestgiveri på stedet frem til han 

reiste til Amerika, og da Lossius overtok stedet utvidet han hotelldriften ved å leie nabogården eid av 

Per Kylling, alt under navnet Bellevue.248
 Fokuset på flerspråklighet i annonsen var det første i den 

undersøkte perioden. Dette var et viktig tilskudd til Åndalsnes’ turistinfrastruktur, og formodentlig en 

refleksjon over hvilke nasjonaliteter som først og fremst besøkte stedet – samt en indikasjon på 

språkkunnskapen lokalt. En identisk annonse ble trykket i neste utgave av Romsdals Budstikke.249
 

Hotellets åpning i 1885 gjorde at det ikke ble tatt med i Baedekers 1885-guide, men hotellet – og 

engelskspråkligheten ble senere understreket i 1889-guiden.250
  

Det andre nye hotellet averterte også i begynnelsen av turistsesongen: Hotel Elvsaas annonserte sin 

åpning i avisen 20. 24. og 27. juni 1885: «Hotel Elvsaas pr. Molde anbefales de ærede Reisende fra 

20de juni d. A. Hotellet har en særdeles heldig Beliggenhed ligeved Hovedveien, ¾ Mil fra Byen. 

Molde i Juni 1885. A Pedersen».251 Hotell Molde omtales utenom Anmeldte Reisende i to annonser i 

1885 – disse for henholdsvis Tannlege Sandborg – som allerede i 1880 hadde tatt inn på Hotel Molde - 

og Th. Pettersen, en reparatør av barometre, termometre, kikkerter og briller.252 Omreisende spesialister 

som Sandborg og Pettersen var ikke de eneste som tok inn på Hotel Molde, og som basert på Anmeldte 

Reisende ser ut til å ha vært en del av en større trend som i løpet av denne perioden blir synlig: Hotel 
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Alexandra ble utlendingenes foretrukne hotell, og Hotel Molde ble nordmennenes favoritt – i hvert fall 

blant de reisende som ønsket å melde sin ankomst. Sommeren 1885 var et godt år for de fleste i 

turistindustrien, men for Wahlstrøm hadde driften dette året kostet mer enn den tjente inn. 17. desember 

ble det avholdt tvangsauksjon på Grand, der Wahlstrøms anselige vinkjeller ble solgt.253
  

 

En skipsturisme i vekst – og et nord i fokus frem til 1885. 

De tre årene 1883-1885 antyder både en økning i omfang av turister både her og utenfor denne 

rubrikken. 1883 er året de første annonsene for turistturer til Nordkapp ble annonsert, og en annonse fra 

forsommeren 1883 gir et innblikk i en slik nordkapptur, denne arrangert av Bergenske og 

Nordenfjeldske Dampskipsselskap: under tittelen «Speciel ugentlig Turistrute» ble en reise mellom 

Molde, Trondheim, Nordkapp og Sværholt presentert, med avreise hver onsdag. Blant attraksjonene 

underveis var Torghatten, De syv søstre, Svartisen, en samisk landsby i Tromsdalen, bestigning av 

Nordkapp og fisking ved samme sted. Annonsen oppsummerte turen slik: «Ved at tage en Tour denne 

Rute, er der Anledning til at se, i den kortest mulige Tid, alt seværdigt langs Kysten nordover, ligesom 

Midnatssolen under nogenlunde heldige Omstændighede vil kunne sees flere Gange.»254
 Denne 

annonsen ble trykket flere ganger i løpet av 1883, og en artikkel gjenpublisert fra Aftenbladet august 

samme år meddelte den gode stemningen på årets siste tur arrangert av de Bergenske og 

Nordenfjeldske Dampskipsselskap, denne med Sverre Sigurdssøn:  

(…) Det talrige Selskab af Passagerer fra alle Verdens Kanter synes at have gjort en sand Festreise, og Stemningen 

har ogsaa faaet sit Udtryk i en Skaal, der en af de sidste Dage af Hr. Königl. Justiz-Rath Carl Eismann fra Berlin i 

varme Udtryk blev udbragt for vort Folk og for vort Land og for de tvende Dampsskibs-Selskaber, der med sine 

dygtige Skibsførere saa heldigen har forstaaet at arrangere de behagelige Ture. Hvad der denne Gang i væsentlig 

Grad tjente til at forhøie Turens Interesse ar, at man ud for Nordkap fik Øie paa en Gjenstand, (…) Da man naaede 

den, viste den sig imidlertid at være en usædvanlig stor død Hval, (…) Et saadant Fund kunde naturligvis ikke 

slippes (…) og nu gled det (…) indover mod Hammerfest, hvor Bjergningen ikke vakte mindre Opsigt end blant 

Passagerende, fra hvem der selvfølgelig er telegraferet udover hele Verden om det mærkelige Tillæg til reisens 

interessante Oplevelser (…)
255

 

Artikkelens hovedtema var hvalfunnet - og dernest, rosen fra passasjerene - men I ettertid gir artikkelen 

et viktigere innblikk i hvor internasjonalt miljøet om bord var, og hvor raskt nyhetene kunne spre seg 
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fra Finnmark til resten av verden. Til tross for at skipsturismen til Molde for alvor ser ut til å ha 

akselerert fra 1884 og 1885, var det et livlig, internasjonalt og tilsynelatende kameratslig turistmiljø om 

bord på skipene som passerte Moldefjorden i forkant.  En annonse fra juni 1883 berettet om standarden 

på det Bergenske dampskipsselskap i forbindelse med deres nyeste turistskip, som også skulle tjene 

som postskip mellom Hamburg og Vadsø. I denne artikkelen beskrives dampskonnerten Nordstjernen 

som elegant og tidsmessig, luksuriøst utstyrt og med en særlig kunstferdig salong. Skipet ble utstyrt for 

å kunne brukes av reisende, og dets postrute ble ikke iverksatt før det skulle «gaa nogle Ture til 

Nordkap med Turister, hvortil dets Størrelse og i Sandhed komfortable Indretning gjør det udmærket 

skikket.»256 Romsdals Budstikke gjentrykket i august en artikkel fra Bergensposten, der det ble meldt at 

turistruten til Nordstjernen hadde «faaet særdeles anderkjendende Vidnesbyrd fra en hel Del af de 

Reisende» - og at ruten følgelig ville fortsette i 1884.257
 Dette var antakelig relevant for Romsdals 

Budstikkes lesere ettersom det var positiv omtale av Norge som turistmål generelt, men også Molde – 

som var et stoppested langs denne kystruten – spesielt.   

Turistbåtene som reiste nordover ble viet anselige interesse i 1884, til tross for at turistruten som i 1883 

hadde hatt Molde som utgangspunkt fra 1884 reiste fra Trondheim.258
 Flere av disse artiklene var 

hentet fra andre aviser, blant annet artikkelen i forbindelse med Ceylons reise til Spitsbergen, som ble 

hentet fra Tromsø Stiftstidende.259 Et annet fortalte om et nygift fransk ektepar som hadde leid et 

dampskip til bryllupsreise, på femten dagers reise fra Trondheim til Nordkapp og tilbake for 4000 

kroner, - denne hentet fra Dagbladet.260
 Da Finmarksposten 2. august meldte at årets turistsesong i 

Nordkapp var over – og at antallet reisende hadde vært «ret betydeligt», ble dette også gjentrykket i 

Romsdals Budstikke.261
 Besøk i Molde ble derimot rapportert av redaksjonen, som i forbindelse med 

det skotske skipet Catharinas anløp til byen – en av de første lystyachtene som er beskrevet i 

perioden.262
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Flere enn ti annonser for reiser med amerikabåter ble trykket i løpet av sommeren 1884, og det ble i juli 

utlyst agentur for emigrantskiprederiet Allan-linjen i avisen.263
 Foruten de jevnlige annonsene for 

amerikabåter – hvorav enkelte, som det Nederlandsk-amerikanske Dampskipsselskap, averterte for 

norske skip264
 - var også norske skip dette året stadig til stede, ofte med flere enn fire annonser i hver 

utgave. Også de lokale tok aktivt del i dampskipstrafikken, og de lokale dampskipene Molde, Robert, 

Statsraad Riddervold, Gangerrolf og Mørejarl tilbød modererte priser til lærere i forbindelse med 

stiftslærermøtet i Molde 15. og 16. juli.265 Andre deltok på lystturer, for eksempel på Molde skytterlags 

reise til Eide 27. juli.266 Skytterlaget arrangerte lysttur til Eide også sommeren etter,267
 men også 

uavhengige lystturer ble arrangert, disse oftere med værforbehold eller forutsetninger om at 

tilstrekkelig mange meldte seg på.268 

1885 fremstår det største året for skipsankomster og skipsfart så langt i tiåret. Nok et nytt norsk 

passasjerdampskip i Bergenske Dampskipsselskaps tjeneste, Sirius, ble satt i drift mellom Hamburg og 

Nordkapp sommerstid; 

(…) meget rigt og smukt udstyred. Man ser i Saloner og Kahytter forskjellige Træsorter, som Mahogni og 

Nøddefugleøietræ (Birdseyemaple), anvendte paa den mest smagfulde Maade. (…) Foruden Badeværelse, 

Toiletværelse og de sædvanlige Skibsrum indeholder «Sirius» et Postkontor og Pakkepostrum. Skibet skal nemlig 

paa sin Fart mellem Bergen og Nordkap anløbe ikke mindre end 90 Steder paa Kysten, og besørge Posten mellem 

disse. (…) 
269

 

Dette var det siste av flere norske prestisjeprosjekter for å imøtekomme reisendes krav til høy standard, 

men også et bruksskip med særegen sommerrute. Det infrastrukturelle grunnarbeidet Postverket hadde 

gjort et halvt århundre før, kan fortsatt ses i Sirius’ utrustning som post- og passasjerskip. Skjønt, med 

det store påtrykket av turister, var skipet utrustet med vekt på komfortabel persontransport. 

Sommerruter ble vanlige også blant andre dampskip, som Nicolay H. Knudtzon.270 Romsdals Budstikke 

trykket denne sommeren nær ukentlig 6 eller flere annonser for dampskip til Kristiansund, Trondheim, 

                                                 
263

 Driftige Agenter, Romsdals Budstikke 5.7.1884, 4. 

264
 Nederlandsk-amerikanske Dampskibs-Selskab, Romsdals Budstikke 5.7.1884, 4. 

265
 Stiftslærermødet i Molde den 15de og 16de Juli, Romsdals Budstikke 21.6.1884, 2. 

266
 Lysttur, Romsdals Budstikke 23.7.1884, 4. 

267
 Lysttour, Romsdals Budstikke 25.7.1885, 4. 

268
 Lysttour, Romsdals Budstikke 18.7.1885, 4. 

269
 Et nyt Turistdampskib mellem Hamburg og Nordkap, Romsdals Budstikke 10.6.1885, 3. 

270
 Dampsk. Nicolay H. Knudtzons, Romsdals Budstikke 6.6.1885, 4. 



   

 

62 

 

Hammerfest, Nordkapp, Kristiania, samt Veblungsnes og Åndalsnes – de to siste rutene betjent av 

Molde.271 Det store dampskipet Ceylon gikk i 1885 i fast rute mellom London og Nordkapp, med 

«nogle Timers» anløp i Molde på vei nordover.272
 Dette anløp Molde 24. juni273og 23. juli274, i likhet 

med andre private og organiserte turistskip som Gladys, Domino, Taurus og Zingara som anløp Molde 

denne sommeren.275
 I denne tidlige fasen av turistskipenes tid, ble anløpene meldt kun som korte 

notiser eller artikler, og ikke presentert organisert. Dette kan tyde på at turistindustrien enten var klar 

over rutene allerede, og at leserne av Romsdals Budstikke ikke ble antatt å ha stor interesse, eller mer 

sannsynlig at den dedikerte turistøkonomien ikke var særlig utviklet på dette tidspunktet, og at en 

utklippbar liste ikke var etterspurt. Dette skulle med tiden endre seg.  

Private lystdampere blir fra midten av 1880 ofte beskrevet forholdsvis kort, eksempelvis i denne 

annonsen fra 5. august 1885: «Lystdampskipet Tesso, 500 Tons, fra Glasgow har nylig anløbet vor 

Havn.»276
 Ved større skips ankomst – særlig når dignitærer var om bord -, ble noe lengre notiser 

trykket. 1850-tonneren Osbornes ankomst til Molde ble skildret sensommers 1885: «Kgl. 

Lystdampskib «Osborne» med Prinsen af Wales om bord ankom hertil igaar Middag. Prinsen skulde 

besølge Mr. Guest i Erisfjorden og sammen med ham foretage en Jagtudflugt.».277
 Mr Guest hadde selv 

tilbragt forrige sommer i Molde, da som gjest på Hotel Alexandra.278
 Samme utgave omtalte også den 

nylig avgåtte britiske statsministeren William E. Gladstones reise til Romsdal: «Lystdampskibet 

«Sunbeam» med Mr. Gladstone ombord ankom til Molde Onsdag Aften og afgik Torsdag Morgen til 

Veblungsnæs, hvorfra det kom tilbage til Molde om Aftenen kl 10½ og henlaa paa Havnen igaar.»279
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Praktskipet Osborne i Kielkanalen. Skipets navn var, symptomatisk for perioden, inspirert av 

det nordiske «Asbjørn». (Ukjent fotograf. «Osborne», royal yacht, HMY Osborne II. Fotokromtrykk, 

juni 1895. Detroit Publishing Co. Public Domain, hentet fra Wikimedia.) 

Sunbeams og Osbornes anløp i Molde ble meldt i sommerens siste utgave av Romsdals Budstikke.280
 

Skipenes passasjerer var utvilsomt blant de mest celebre av turistene til Molde i 1885, men antallet 

turister som gjestet Molde somrene 1883, 1884 og 1885 fremstår basert på avisens omtale som svært 

anselig – og antallet berømtheter som besøkte, plasserer Gladstone og den senere kong George V, til 

sist i en lang rekke gjennom perioden. Artikler skildret fortsatt tindebestigende Romsdalsturister i disse 

årene.281 Skjønt, økningen i tilstrømningen men mangelen på en tilsvarende økning i omtale av 

bestigninger antyder at turismen antok en mer rekreasjonell form for mange av de nye tilreisende. 
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Stor tilstrømning og store personligheter. 

Basert på økningen i skipsfart og interessen for hotellbygging er det ikke overraskende at antallet 

turister fremstår som sterkt stigende i perioden. I 1883 var Anmeldte reisende igjen jevnlig i avisen, og 

all den tid det var et bredt utvalg av europeiske reisende blant de anmeldte reisende i 1883, er det fra 

dette året at antallet, variasjonen for alvor peker mot en internasjonalt besøkt by. Annonsene illustrerer 

hvor få som hadde mulighet og råd til å reise på denne tiden: et smalt segment av befolkningen 

bestående av de med nok penger – og anledning til å ta seg fri. Romsdals Budstikke viet nesten 1/8 side 

til en utvidet artikkel i juli 1884, hvorav en biografisk notis fra Bergens Aftenblad utgjorde størstedelen 

etter introduksjonen: «Blant de mange Udlændinger, som iaar har gjæstet vor By, har ogsaa væred 

Brigadegeneral i de Forenede Staters Arme, Henry G. Thomas».282 Julimånedene 1884s Anmeldte 

Reisende beretter om en comtesse fra Paris,283
 tyske og østerrikske baroner og baronesser,284

 samt 

generaler og lorder fra England.285
 Foruten adelige, var også andre særlig velbemidlede turister på 

besøk, noe som fremkommer av at flere tok med egne tolker og tjenerskap. Tjenere omtales blant annet 

i Anmeldte Reisende 5. og 19. juli, men da Europas rikeste mann, baron Edmond de Rotschild, ankom 

med baronesse Adelheid, kurér og tjenerskap fra Paris 22. juli 1884, ble reisefølget gitt en egen artikkel 

i tillegg til øverste plass på Anmeldte Reisende.286
 Baron de Rothschild ble meldt å være god for over 

1.5 milliarder kroner da han besøkte, og reisefølget ankom Molde med dampskipet Vikingen.287
  

De reisende kom denne sommeren hovedsakelig fra de britiske øyer, USA, Frankrike og Tyskland, men 

stedene oppgitt som avreisested varierer i 1884 stort, og de over 20 stedene omfatter blant andre 

Egypt,288
 Syria289, Shetland290, Russland,291

 Luxembourg og Argentina.292
 Sistnevnte tjener som en 

påminnelse om at opphavsland og avreisested ikke må forveksles i denne rubrikken: «(…) I Hotel 
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«Alexandra». Generalconsul Cristophersen med Følge fra Bueous Ayres(…)».293 Også noen av Norges 

store navn reiste hit i perioden, blant annet «Treschows fra Laurvig»294, samt reisebokforfatteren Dr. 

Yngvar Nielsen, hans sønn, og Carl Wedel Jarlsberg.295
  

En av årets nordlandsturister som tiltrakk seg stor oppmerksomhet var prins Roland Bonaparte, som 

behørig ble sitert av Dagbladet i en artikkel gjentrykket av Romsdals Budstikke: «Da Solen under mere 

end almindelig heldige Omstendigheder gik ned den første Aften, udbrød Prisen: ‘Votre Skandinavie 

est trés belle’ (…) Paa alle disse Steder havde der samlet sig en Mængde Mennesker for at se Prinsen 

(…) »296
 En annen franskmann, historikeren Albert Vandal, sine reiseskildringer fra Norge ble viet 

betydelig spalteplass på førstesiden i Romsdals Budstikke sent på sommeren 1884, som en av tiårets 

tidligste førstesidesaker om turisme.297
 Det oversatte utdraget fra hans bok «En Karriole à Travers La 

Suède et la Norvège» var fra hans ankomst til Norge fra Sverige - men boken skildret også hans reise 

gjennom Molde og Romsdal i 1876. Han beskrev Molde i boken som «en liten by, der husene lå stablet 

på frodige avsatser, ovenfor et av de vakreste panoramaene i Norge, med fjelltopper like tallrike og tett 

plasserte som havnen i Liverpool».298
 En annen reisende forfatter som besøkte Molde, var Marie 

Brown. Omtalen av henne er spesielt verdt å legge merke til, ettersom det er et godt eksempel på andre 

motivasjoner enn kun rekreasjon eller tindebestigning: hun var der for å jobbe. Hun ble kort beskrevet 

første gang 6. august: «Marie Brown, den bekjendte amerikanske Forfatterinde, Oversætterinde af flere 

af Runebergs Værker m. m. har besøgt vor By. Hun bereiser for Tiden vort Land for at samle Stof til et 

illustreret Værk over Norge.».299
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Til tross for at 1884 fremstår som et svært begivenhetsrikt år med tanke på turister – både adelige og 

ikke-adelige – er også 1885 preget av stor tilstrømning. Også 1885 ble Brown omtalt, denne gang i en 

lengre artikkel. Denne handlet om Browns arbeid i Sverige, og var langt mindre nøytral: «Miss Marie 

Brown (…) har benyttet enhver Leilighed til offentlig at skjælde Norge og Nordmændene ud (…) Hun 

henviser til sin Bog, «Norway as it is», hvori hun har skildret Nordmændene som det «egenkjærlige, 

havesyge, hensynsløse, uudviklede, ubehagelige, troløse Folk», som hun «hader dybt».»300
 

Beskrivelsen av Browns skildringer er et sjeldent eksempel på negativ omtale av Norge gjengitt av 

Romsdals Budstikke, og blir ikke videre utdypet i løpet av tiåret.  

 

Anmeldte Reisende i 1885 inneholder som sommeren før et bredt spekter av oppgitte avreisesteder, og 

et rikt utvalg av adelige og høytstående gjester. Utenom de vanlige turistlandene er steder som Praha,301
 

Gotland,302
 Luxembourg,303

 Agram,304
 Moskva,305

 Natal306
 og Roma307

 oppgitt i Anmeldte Reisende. De 

to sistnevnte reisegruppene var henholdsvis pastor Stavem med frue, og Henrik Ibsen og fru Ibsen. 

Ibsens er allerede nevnt som eksempel på hvordan nasjonalitet og oppgitt avreisested ikke må 

forveksles, men også Stavems kan antas å være norske med midlertidig opphold i utlandet, dette 

hovedsakelig på grunn av misjonsarbeidet som foregikk i Sør-Afrika, hvor misjonær Ole Stavem var 

aktiv i perioden.308
 En del av et reisefølge meldt 12. august med Finland som avreisested, er også verdt 

å bemerke: «Herr M. Sellatre-Beyen, Adub Falik».309
 Navnet og tittelen antyder at denne kan ha vært 

en myndighetsperson – bey - i den omstridte ottomanske provinsen Silistra i dagens Bulgaria.  

Henrik Ibsen ble som flere andre kjente personer omtalt også utenom Anmeldte Reisende. Han ble 

meldt boende på Hotel Alexandra med familien 11. juli, og Grand Hotel tidligere på sommeren i en 
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separat artikkel.310
 En annen norsk gjest som tok inn på hotell i Molde denne sommeren, var hotellvert 

Lossius fra Åndalsnes – første gang 17. juni, og andre gang 8. juli, begge gangene på Alexandra.311
 

Den generelle tendensen i perioden ser ut til å være at Alexandra hadde flere utenlandske turister enn 

Hotel Molde, og at det basert på yrkene oppført i Anmeldte Reisende ser ut til at Alexandra tiltrakk seg 

et klientell mer vant med luksuriøse omgivelser.  

1883-1885. Flere tegn til turisttilpasning – og flere regler. 

Perioden 1883-1885 er ikke bare en tid der Romsdals Budstikke dokumenterer et stort og økende antall 

turister, samt en betydelig interesse for byens hoteller, men også en periode der synet på Molde og 

Romsdal som turistdestinasjon utdypes. Dette skjer gradvis i løpet av årene 1883-1885. Blant tiårets 

første omtaler av Moldes status som turistby, og særlig utfordringene byen står ovenfor, er et lengre 

leserinnlegg, publisert sensommers 1883:   

Det er en bekjendt Sag, at vor By med sine naturskjønne Omgivelser lokker mange Reisende hid om Sommeren. 

En hver ved, at de Reisendes Antal Aar om Aar er i Tiltagende, saaledes at der nu endog er besluttet Opførelse af et 

nyt, tidsmæssigt Hotel i Byen for at Turisterne kan tilfredsstille sin Trang til Nydelse af vor skjønne Natur i Løbet 

af en længere Tid, end de før har havt Anledning til, og det som oftest paa Grund af manglende Bekvemmeligheder 

i Form af Hus og Mad under Ophold her. 
312

 

Artikkelforfatteren ser ut til å ha tatt det for gitt at Romsdals Budstikkes lesere hadde god kjennskap til 

turistfarten og hotellsaken, og fortsatte: 

Molde By sætter sin Lid til, at Turiststrømmen i Sommermaanederne vil bidrage ikke ubetydeligt til Byens 

Opkomst, og jeg tror, at den med Rette kan gjøre det, ligesaavel som det er min faste Overbevisning, at det etter 

den stadige Nedgang i økonomisk Velvære, der i de sidste 20 til 30 Aar har vist sig, er den eneste Udsigt til, at 

Stedet muligens atter kan reise sig. Under disse Omstændigheder bør og saa Byen gjøre alt sit til, at ikke det 

behagelige Indtryk, som de Reisende faar af Naturen her, skal i nogen Grad formindskes eller forstyrres, for at 

Turiststrømmen skal aftage.(…)
313

  

Innlegget tok også opp den dårlige lukten fra kloakkutløpet i fjæren i Molde sentrum, og latrinene i 

området. Denne lukten var så ille at de lokale påstås å ha unngått området midt i byen, noe som for 

turistenes del ville vært umulig ettersom disses første steg inn og ut av Molde ville være ved byens 
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torv. Forfatteren kritiserer i samme innlegg at byens fiskehandel og lossing av varer foregikk på samme 

sted.314
 Det er flere viktige poeng som kan leses ut ifra denne teksten: det er for det første en så stor og 

økende tilstrømning av turister, at leserne av teksten er forventet å kjenne til den. Videre bekreftes 

Moldes økonomiske vanskeligheter, den viktige rollen turismen spilte for byen allerede i 1883. Det er 

også verdt å legge merke til innsenderens påstand om at turismen er den eneste muligheten for å snu 

den økonomiske nedgangen – og hvordan Grand Hotel-saken også i dette innlegget blir nevnt.  

Det er ingen tilsvarende innlegg i perioden 1883-1885, men flere andre tegn på at en turistidentitet 

vokser frem, og at området tilpasser seg det økende antallet reisende. Blant de første offentlige 

tiltakene som blir omtalt i tiåret, er et forbud for uvedkommende til dampskipsekspedisjonen ved 

kullkaien i 1883. Forbudet var et resultat av klager fra dampskipsfolk og passasjerer på den «gjentagne 

og især om Søndagene fremmødende Folkemasse» som forårsaket kaos.315
 Skipenes besetning ble på 

sin side pålagt å ta hensyn til de lokale året etter, da Molde Havnekommisjon forbød dampskip å 

signalisere deres ankomst og avreise med damppipe utenom lovbestemte tilfeller.316 

Sommermånedene 1884 har to relevante innlegg som kan fortelle om den samtidige turiststrømmen og 

hvordan denne skal håndteres, den første av disse et utdrag fra referatene til Amtstinget. Dette 

omhandler blant annet ruten de fleste reisende tok til Romsdalen: fra Molde eller Ålesund, overnatting 

på Veblungsnes eller Åk, middag på Ormem, så sightseeing ved Slettefossen og retur til Ormem. Dette 

førte til at Ormem var den mest trafikkerte stasjonen i Romsdalen, og som følge av den tiltakende 

trafikken behøvdes en gårdsplass.317
 Økningen i antall tilreisende – og inntektene dette medførte – var 

også et tema utenfor Romsdals Budstikke. Avisen meldte i august at Bergens Tidende hadde oppfordret 

myndighetene til å utarbeide en statistikk over antallet utenlandske reisende, nettopp for å kartlegge 

inntekter og å forbedre planleggingen av landets kommunikasjonsvesen.318
 Det kan trygt antas at dette 

var en oppfordring mange i Romsdals amt kunne stille seg bak. 

Sommermånedene året etter har flere interessante artikler som viser et samfunn der flere forsøker å 

tilpasse seg. Fremmedspråk, som tidligere knapt er blitt omtalt eller brukt utenom resultater fra skolen, 

er i 1885 påfallende i bruk i det nyåpnede Grand Hotels annonser: «I Hotellets Restaurant serveres 
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table d’hote hver Dag kl. 2 ½. Frokost og Souper a la carte og prix fixe efter Bestilling. Moderate 

Priser.».319 Annonsen ble trykket igjen to ganger til i juli 1885.320
 Begrepene som ble brukt i 

restaurantannonsen var neppe ukjente for leserne, men det var basert på Romsdals Budstikkes 

sommerutgaver dette tiåret heller ikke dagligdagse termer. Det er ikke utenkelig at den svenske 

hotellbestyrer Wahlstrøm hadde tatt med seg en del av storbyhotellstilen fra Stockhoms 

hotellbransje.321 

Et viktig tospråklig innlegg i Romsdals Budstikke ble trykket 25. og 29. juli 1885, og lød: «Ridning 

paa Velociped eller Bicycle i Byens Gader forbydes. Riding on Bicycle or Velociped is not allowed. 

Molde Politikammer, 23. Juli 1885. H. K. Møller.»322
 At notisen ble trykket på to språk kan både tolkes 

dithen at turistene selv kunne tenkes å lese Romsdals Budstikke, eller at lokale som leste notisen skulle 

vite hvordan en kunne henvende seg på engelsk til de som brøt loven. Disse to mulighetene er heller 

ikke gjensidig utelukkende. Uavhengig av dette er det påfallende at sykkeltrafikken hadde forårsaket 

nok oppsyn til å fordre et forbud, og tospråkligheten underbygger en antakelse om at forbryterne oftest 

var turister. En annen notis publisert 8. august antyder at noen lokale hadde sett sitt snitt til å tjene på 

turistfarten: «Det maa bemærkes, at de af Havnekommisjonen ansatte Fløtmænd er eneberettigede til 

mod Betaling at befordre Passagerer og Passagergods til og fra de paa Molde Havn liggende 

Dampskibe. Fløtmandsvæsenet.»323 

Romsdals Budstikkes redaksjon tok selv del i det offentlige ordskiftet samme år: «Vi tror at gjøre os til 

den offentlige Menings Tolk ved at henstille til rette Vedkommende at sørge for, at Veiarbeidet i Byens 

Gader for Fremtiden ikke bliver udsat til midt paa Sommeren, da Tilstrømingen av Reisende er 

størst.»324 Foruten oppfordringer til forbedringer og orden, ble det i perioden 1883-1885 også publisert 

mye som antyder at tilbudet til turistene vokste. 

Utbedringer og forberedelser frem mot midten av tiåret. 

Noen av Molde bys mest kjente attraksjoner, Vardehytten, Fannestrandsalleen, Reknesparken og 

Rekneshaugen ble i perioden betydelig utbedret. Selskapet for Molde Byes Vels Virksomhed publiserte 
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5. juli 1884 sin beretning for 1883 i Romsdals Budstikke, der betydelige arbeider blir beskrevet: nye 

trær langs Fannestrandsalleen og i Reknesparken, forbedring av veiene i parken samt ny vei rundt 

Rekneshaugen, nye hvilebenker langs hovedveiene og reparasjoner på Vardehytten er noen av 

arbeidene som ble gjort dette året. Disse utbedringene alene kostet over 1000 kroner, hvorav 100 

kroner ble gitt i bidrag fra Molde Sparebank, og 300 kroner ble gitt fra Samlaget for 

Brennevinshandel.325
 Neste års beretning forteller om videre utbedringer av Moldes viktigste offentlige 

steder, disse også for ikke ubetydelige beløp. I tillegg til tilskudd fra banken og samlaget, hadde 

grosserer Ulrik Møller donert 50 kroner til innkjøp av et flagg, og mottatt kr. 73.40 fra forstkandidat 

Wolff som tilskudd til en musikkpaviliong i parken.326
  

Romsdals Budstikke kommenterte arbeidet selv i samme utgave:  

(…) Reknæshaugen vil for Fremtiden med Rette nævnes blant Moldes Seværdigheder (…) Det er Kjøbmand Th. 

Owren, som har Æren af at have ledet Arbeidet; Konsul Gørvell, som har afgivet Grunden, er til Tak herfor optaget 

som Æresmedlem af Byselskabet.(…)
327

  

Senere på sommeren 1885 ble det på Grand Hotel av Professor Dietrichson foredratt om Nilen til 

inntekt for Rekneshaugen.328
 All den tid det var Moldenserne som fikk nyte disse forbedringene året 

rundt, var et hensyn til turistene ikke urimelig å anta. Rando Wolff og sønn, Nikolay Leth var fire år 

senere, i 1889, sentrale aktører i stiftelsen av Moldes turistforening.329
 Den omfattende utbedringen 

som skjedde i Moldes parkområder passet godt med det nyåpnede Grand Hotel, og kan med en viss 

sikkerhet antas å ha vært motivert av samme årsaker: forskjønnelse av byen var et gode som også var 

gunstig for turismen, og Grand Hotel var mer enn bare et sted å bo – det var et flaggskipsprosjekt. 

Et annet tilbud til offentligheten – turistene inkludert – som ble etablert i 1885 var Molde 

kunstforening. Redaksjonen kommenterte i forbindelse med åpningen at en slik institusjon kort tid 

tidligere ville vært utenkelig, og gav foruten en beskrivelse av kolleksjonen navnene på noen av 

initiativtakerne: Landskapsmaler Løvaas, overlærer Ovren, konsul Dahl og forstkandidat Wolff.330
  

Maleriene var på utlån fra Kristiansunds kunstforening tre sommermåneder i året, og artikkelen 
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konkluderte som følger: «naar det bliver bekjendt, at her findes en saadan Udstilling i Molde om 

Sommeren, vil rimeligvis flere Kunstnere sende Arbeider hid i Haab om at faa dem afsat til 

Reisende.»331
 Reisendes behov for lektyre og kart ble også i denne perioden først nevnt i avisen. Det 

ble i 1884 annonsert for blant annet reisehåndbøker, reisekart, panorama og Norges Communikationer 

til salgs his H. George Dahl.332
 Neste sommer ble en samtidskommentar og bokanmeldelse av 

Cammermeyers nye Reisekart over Norge publisert i Romsdals Budstikke:  

Paa en Tid, da saa mange Reisende, selv fra de fjernere Lande, besøger vort Land, er det vor Pligt efter vor bedste 

Evne, at lette dem Reisens Besværligheder og imødekomme disse Fremmedes billige Krav paa Komfort og de 

Livsvaner, som de i sine Hjemlandes mere fremskredne Kulturliv er blevne fortrolige med. (…) Romsdalen med 

dets sunde, smukt og smilende beliggende By Molde er jo bleven en af Turisternes mest yndede Valfartssteder i 

vort Land. (…) her vilde det tjene til Turisternes Hygge og Bekvemmelighed, om Hr. Boghandler Cammermeyers 

Reisekart kunde være at faa i Molde under Sommertiden(…) 
333

 

En av de utenlandske livsvanene innbyggerne i Romsdals amt sjelden fikk nyte selv, var brennevin. 

Skjenkebevilling hadde ikke mange år tidligere blitt avvist til rederne som ønsket å selge på 1. klasse 

på sine kystskip,334 men en annonse fra juli 1885 kunne melde at Grand Hotel, Alexandra og Molde 

Hotel for sommermånedene fått rett til å selge sprit til faste spisegjester og reisende på hotellet.335
 Det 

er ikke utenkelig at det som følge av turiststrømmen med årene ble gjort visse innrømmelser fra 

amtsmannens side.  

Det var dog ikke bare inntekter de tilreisende var forventet å bringe med seg. Romsdals Budstikke 

rapporterte ofte om spredningen av kolera, og i løpet av 1884 ble risikoene knyttet til anløp i Norge 

diskutert, blant annet 9. juli: «(…) Fartøier med Kolerasyge ombord og bestemte til norske Havne bør 

af Lodserne henvises til Kristiansands Kvarantænemdretning; i andre Havne udsætter Skipperne sig for 

at maatte beholde de Syge om bord og imidlertid at blive henliggende i Kvarantæne.»336 Knapt en 

måned senere, i begynnelsen av august, ble det rapportert at koleraen hadde forårsaket det første 
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dødsfall i England.337 13. august 1884, ble en lengre bekjentgjørelse trykket i Romsdals Budstikke, der 

Molde ble inndelt i fem distrikter;  

(…) hver med sin Tilsyndsmand (…) Ved Sygdomstilfælde, der indtræffer blandt Tilreisende i Hoteller og 

Logihuse, skal vedkommende Vært söge at skaffe sig fornöden Underretning om hvorvidt Tilfældet er af smitsom 

og farlig Art og i saa Fald uopholdelig herom underrette Sundhedskommisionen. (…) I Hoteller og Logishuse 

skulle Lagener og Haandklæder blot benyttes af samme Person; efter Benyttelsen lægges de först i en 2 pCt. 

Karbolsyreoplösning, hvorpaa de vadskes; Sengetepper rystes og luftes godt. (…)
338 

Frykten for spredningen av sykdom fortsatte neste sommer, da det i 1885 ble minst seks artikler 

publisert om koleraens herjinger.339 Oppfordringene til og det faktiske arbeidet som ble gjort for å 

forberede Molde på tilstrømningen i perioden hadde både kommersielle, ikke-kommersielle og 

preventiv karakter. Sett i lys av at turismen også ble ansett for å være en mulighet for området til å 

forbedre sin økonomiske situasjon utgjør slutten av perioden 1883-1885 et tidspunkt der rollen som 

turistdestinasjon var godt definert i forhold til ved periodens start, basert på artiklene i Romsdals 

Budstikke i perioden. 

Amtmannsberetningen 1881-1885 

Amtmannsberetningen fra denne perioden meldte om at hotelldriften i Molde hadde økt betydelig, og 

de tidligere nevnte hotellene hadde «vistnok gjort gode Forretninger, idet Turiststrømmen er betydeligt 

forøget og ventes endnu at stige betydeligt.»340
 Byens forskjønnelse og veienes forbedring ble nevnt, og 

det ble meldt at 80 personer var medlemmer i byselskapet, samt at antallet gatelykter i Molde var økt til 

24.341
 Videre fremkommer det at kaien var godt vedlikeholdt og at det var bygget et hus til å huse 

Moldes 6 fergemenn, samt at havnen var blitt fordypet.342 Dette var en utbedring som muliggjorde en 

større trafikk i havnen, og som sannsynligvis var mer tilknyttet turismen enn annen skipsfart – 

amtmannsberetningen påpekte innledningsvis:  

(…) I det med 1886 udløbne Femaar har Molde Bys Handelsvirksomhed været i Aftagende. Aarsagene hertil maa 

formenlig søges i den Omstændighed, at Nabobyerne Kristianssund og til dels Aalesund med sin for Handel og 
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Skibsfart meget heldigere Beliggenhed lidt efter lidt have trukket til sig Distrikter, der tidligere have søgt Molde 

med sin Handel. (…) Skibsfarten ligger nede og er i betydeligt Aftagende siden sidste Femaarsberetning(…) 
343

 

Den økonomiske situasjonen som ble skildret i amtmannsberetningen fremstår som svak, men heller 

ikke prekær. Den svake eksportnæringen i Molde og dens konsekvenser ble balansert av et levende 

bysamfunn - foruten en betydelig tilstedeværelse av embedsmenn med sitt eget selskapsliv - i vakre 

omgivelser, som gjorde at de Seve mente det var mulig «så noenlunde uten ironi, å kalle perioden 

1867-1905 «de hyggelige stagnasjonsårene».344
 Av omtalen i Romsdals Budstikke fremstår det som at 

nettopp turismen var et viktig bidrag til dette. Med arbeidet som var nedlagt i byens gater, hotell og 

havn virker den samtidige optimismen som flere av kildene uttrykte, hverken ubegrunnet eller 

ufornuftig. 

3.4. Destinasjonen. 1886-1890 

3.4.1. Grand Hotel og turistskipenes tid 1886-1888.  

 

Tidsmessig avgrensning 

Disse tre årene er drøftet sammen av to hovedgrunner: for det første var dette store år for 

turistnæringen – etter omtalen å dømme, sannsynligvis større enn de foregående år – og med det 

nybyggede Grand Hotel var Molde inne i en ny æra som turistdestinasjon. Med den økte tilstrømningen 

ble også omtalen av turismen mindre udelt positiv, noe som er den andre hovedårsaken til inndelingen. 

Krav om forbedringer lokalt økte jevnt i takt med tilstrømningen, noe som tyder på en mer utviklet 

selvbevissthet som turistdestinasjon. I tillegg til dette, ble det i perioden skrevet flere kritiske innlegg 

som satte spørsmål ved hvor mye Norge – og Molde – faktisk tjente på skipsturismen. Samlet fremstår 

årene som en periode der Romsdals Budstikkes lesere blir eksponert for flere ubehagelige sannheter, 

samtidig som innholdet preges av en vedvarende optimisme og tilfredshet over utbedringene som var 

blitt gjort. 

 

Sven Svanfeldts tid på Grand, og nye hoteller melder sin ankomst. 

Starten på sommeren 1886 ble innledet med en artikkel som opplyste om Grand Hotels sesongåpning, 

og utbedringene som var gjort siden året før:  
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Dets nærmeste Omgivelser, som i fjor endnu var noget uryddige, er nu betydeligt mere ordnede, om der end staar 

adskilling Arbeide igjen, inden det romantiske og Forskjønnelse skikkede Terræng er fuldt ydnyttet. 4 svære 

Flagstænger er komne op, et Springvand anbragt foran Bygningen, det vakre lille Skovparti paa Østsiden ordnet og 

ryddet og Landgangsvoren, som har taget Skade i Vinter af Bølgedraget, istandsat. (…) Det er beklageligt, at den 

paatænkte Søbadeindretning, som de Reisende sikkert vilde have sat megen Pris paa, ikke kom istand iaar.
345 

Hotellet ble åpnet uten det planlagte badehuset, og tilsynelatende uten et eget dampskip, men startet 

ikke desto mindre sesongen med å innta en dominant rolle i Romsdals Budstikke. Den nye hotellvert 

Sven Svanfeldt ble tildelt en iøynefallende plass øverst i første kolonne på første side av Romsdals 

Budstikke, da han meldte at hotellet var fullstendig ferdig fra 15. juni.346 Språket i annonsen fremstår 

noe mindre formelt enn fjorårets: «(…) rimelig Middag (table d’hôte) daglig til 2 Kr. Pro persona samt 

finere Middager efter Bestilling. Udmærket Billard. Varmt Bad (ogsaa for andre end Reisende) til 75 

Øre. (…)»347
 Allerede før ferdigstillelsen ble det den 10. juni arrangert en stor konsert, der Gunnar 

Wennerbergs studentklassiker Gluntarne ble fremført på hotellet.348 I løpet av sommeren 1886 tok 

Grand Hotel opp mer annonseplass enn de fleste, med minst fem annonser kun for følgende utlysning: 

«Kyllinger og ferske Æg opkjøbes til Dagens høieste Priser i Grand Hotel».349 En annen nyhet ble kun 

gitt en kort notis i Romsdals Budstikke, da avisen 30. juni meddelte at hotellet hadde fått ny eier: 

«Samtlige Aktier i «Grand Hotels» Interessentskab er kjøbt af Statsraad Astrup, der altsaa nu er Eneeier 

af Hotellet.».350
 Dette var bolsøyværingen, politikeren og grossereren Hans Rasmus Astrup - den 

samme som hadde vært initiativtaker til hotellsaken og aksjetegner i Stockholm tidligere.351 

Til tross for at Grand Hotel stjal rampelyset, overskygget det ikke et voksende tilbud av logier. En 

artikkel fra juli meldte at et nytt tilskudd i rekken av tilbud var ferdig: 

For engelske Turister, der agter at opholde sig her i længere Tid, har en herboende Engelskmand, Mr. Dunnett, 

bygget en Villa. (…) Spisestuen og Salonerne – der er en speciel Salon for Damer – er bl. A. forsynet med smaa 
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Bibliotheker med engelsk Skjønliteratur; idetheletaget er Huset udstyret specielt for Engelske. En forbirindende 

liden Bæk giver Stedet et visst idyllisk Præg.
352

 

Hotel Hølgenes 

Et nytt hotell med engelsk profil ble også denne sommeren annonsert – Hotel Hølgenæs nær Hotel Aak 

i Romsdalen. Annonsen lovet «et smukt landligt Opholdssted med den bedste Udsigt til alle Kanter, 

samt Adgang saavel til Jagt som Laxefiske. (…) Ærbødigst, Jørgine Olsen.»353 Dette var sannsynligvis 

våningshuset på gården Hølgenæs, som i følge Johan Setnes hadde blitt leid ut til en fru Olsen fra 

Kristiansund fra 1880.354 Baedekers guide fra 1889 anvendte det da nedlagte Hotel Hølgenes som 

landemerke.355
 Åk og Hølgenæs lå begge langs Rauma, i overkant av 3 kilometer fra munningen, der 

Åndalsnes og Veblungsnes ligger.  En identisk annonse for Hotel Hølgenæs ble også trykket 18. juni 

sommeren 1887.356
 I denne utgaven ble også en annonse for Hotel Nordstjernen i Bergen trykket første 

gang, før den senere ble trykket 25. juni.357 Også fra Trondheim ble det denne sommeren trykket 

annonser rettet mot turister i Romsdals Budstikke - først for Hotel Scandinavi,358 og senere for Gurine 

Richters klesforretning.359 Med tanke på det begrensede opplaget til Romsdals Budstikke og den 

forholdsvis lave befolkningen i Molde, er det påfallende at hotell utenbys valgte å kjøpe annonseplass i 

denne perioden.360 Dette kan bekrefte at Molde hadde antatt en betydelig større rolle i turisttrafikken 

enn tidligere – og at Molde som stopp på ruten sørover fra Nordkapp var viktig nok til at Romsdals 

Budstikke var et fornuftig sted å avertere. En annonse trykket 23. juli viser at Harald I. Onsum på 

Veblungsnes i Romsdalen tilbød mer enn bare sengeplasser, da han tilbød transport til Trøndelag: «For 

Reisende er billig Befordring i gode Kalesche-vogne fra Veblungsnæs til Støren fra Tirsdag 26de Juli 

ved Henvendelse til Hr. Hoteleier Onsum, Veblungsnæs.»361 Denne bredden i annonsering var en ny 

trend, og et tegn på utvikling som kan antas å stamme fra økningen i turistfart i Romsdalsområdet. 
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Også dette året ble det av norske utlyst privatlogi spesifikt til reisende. En notis sendt inn av Marie 

Løkra 20. juli tilbød kost og logi for 2-3 reisende i ferietiden, og utlyste rommene til skolegutter 

utenom sesongen.362
 Den eldre formen for hotelldrift i Molde – privat utleie av ledige rom eller hus - 

fortsatte dermed langt på vei inn i Grand Hotels store år, til tross for økt konkurranse. 

Til tross for et større antall annonser for hoteller og logier enn i tidligere år, var også 1887 et år Grand 

Hotel dominerte, både i omtale i avisen, så vel som i annonseseksjonen. Store annonser for hotellets 

åpning ble trykket i tre etterfølgende utgaver forsommeren, første gang 18. juni.363 Forsommerens 

aktiviteter ble innledet med en opplesning ledet av Bjørn Bjørnson 12. juni holdt på Grand Hotel.364
 

Samme uke ble det meldt at Grand Hotel hadde leid et mindre dampskip, Thomas Angel, for å 

arrangere ekskursjoner for hotellgjestene på fjorden.365
 Dette skipet ble senere på sommeren brukt til 

lysttur blant annet til Eridsfjorden 20. juli og senere på sommeren til Nøste, der allmenheten var 

invitert.366 Den sistnevnte lystturen fremstår som den mest påkostede av alle utlyste lystturer i perioden, 

med avgang fra Grand Hotels egen brygge, musikk og retur til torvkaien ved midnatt, med «Brilliant 

Fyrværkeri».367
 En artikkel fra slutten av juli meldte om gode tider for hotellene, og den nye kaien: 

«(…) Hotellerne ogsaa Grand er fremdeles fulde. Eieren af Grand Hotel har ladet bygge en 

Landgangskai, hvor de største Skibe kan lægge til. (…) Kajen, der er ca. 100 Alen lang og forsynet 

med Rækværk, er bygget paa Pæle. I Forbindelse med Kajen vil blive indrettet Badehus for kolde 

Bad.»368  

Dette var en viktig – og synlig – forbedring. Året etter, i 1888, kunne annonser 20. og 23. juni melde at 

også badehuset endelig var ferdig: «At Grand Hôtel er aabnet for Saisonen meddeles herved det ærede 

Publikum. Hôtellets Bade-Anstalt er bleven forøget med varme og kolde Søvands-Bade. (…)».369
 Nok 

et tilskudd til hotellets fasiliteter ble meldt 30. juni. Dette var Bolsø - et lite, men vakkert dampskip 
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med maskin «efter nyeste Konstruktion paa 10 Heste» - som statsråd Astrup hadde kjøpt for å frakte 

turister fra dampskipene til hotellet, og for å arrangere kortere turer på fjordene.370
  

Før disse annonsene ble trykket, hadde hotellbestyrer Svanfeldt gjort som året før, og avholdt et større 

arragement før sesongen startet, idet Bjørnstjerne Bjørnson gjestet storsalen onsdag 6. juni. En annonse 

som meddelte at tidspunktet for hans foredrag var endret ble trykket i sommerens første utgave, 2. 

juni.371 Samme utgave meldte også om et senere arrangement holdt av skuespilleren Henrik Klausen – 

dette også på Grand Hotel, men kun dersom nok mennesker kjøpte billetter.372
 Bjørnsons foredrag bar 

mindre preg av usikkerhet rundt oppmøte. Romsdals Budstikke meddelte etter foredraget at ikke bare 

storsalen var fylt opp, men at menneskemassene også fylte korridorene og rommene rundt.373
 Hvorvidt 

Grand Hotell var avhengige av en viss biinntekt utenfor den forholdsvis korte høysesongen, eller om 

arrangement som disse var en form for lokal bruk av turistinfrastrukturen, er ikke entydig. De to 

mulighetene er heller ikke gjensidig utelukkende. Av en annonse trykket den 16. juni fremkommer det 

klart at turistsesongen ikke var lik for alle, og at skipsturismen foranlediget hotellenes sommersesong 

med en viss margin, noe som underbygger en teori om at hotellenes sesong var kortere enn 

sommertiden:  

St. Sunniva har været her to Ture, første Gang med 40, anden Gang med 74 Passagerer. Victoria var her i denne 

uge, 39 Passagerer. Endvidere ankom igaaraftes Lystdampskibet Minerva fra Cowes med 6 Passagerer, hvoriblandt 

Eieren Robert Ashton Esquire. Fra Bergen berettes, at mange Lystdampskibe er paa Vei nordover. Nogen 

Turisttrafik paa Hotellerne er endnu ikke begyndt.
374
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Grand Hotel sett fra sør, med kaien og badehuset til høyre. (Lindahl, Alex. «Grand Hotell sett fra 

sør, Grand Hotel i Molde. “2046.” Før påbygging i 1919.» Fotografi. 1885-1919. R.FOT.02668. 

Gjengitt med tillatelse fra Romsdalsmuseet.) 

 

Til tross for at hotellene ikke hadde opplevd noen større tilstrømning da dette ble trykket i midten av 

juni, hadde det allerede 6. juni blitt trykket en interessant annonse for privatlogi: 

Paa et Landsted ca ¼ Mil fra Molde modtages Sommergjæster i Logi med Kost og Opvartning om ønskes. Stedet 

som er i Nærheden af Søen er sundt og smukt beliggende med den bedste Udsigt til Romsdalsfjordens 

Seværdigheder, og hvor alle Dampskibe maa passere, som anløber Molde. Man henvende sig til Hotel ”Alexandra” 

i Molde, hvor nærmere Oplysninger gives.
375
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Dette er for det første den eneste annonsen fra perioden der et logi samarbeider med et hotell i byen – 

noe som viser nok et tegn på at hotell- og logivirksomheten hadde endret seg. Det er også påfallende at 

landstedet leies ut med valgfri kost og oppvartning, ettersom dette er noe som oftest blir tilbudt i 

vanlige utleieannonser gjennom perioden. Denne fleksibiliteten, kombinert med relasjonen til Hotel 

Alexandra, gjør at landstedet ikke klart passer inn i en klassisk kategori for logier i dette tiårets utgaver 

av Romsdals Budstikke. At annonsen la vekt på kommunikasjonsmuligheter er også et forholdsvis 

sjeldent fenomen i annonser, selv om det er naturlig å anta at turistene selv var opptatt av dette – og at 

kystskipenes sekundære rolle som post- og pakkeskip kom turister til gode fortsatt. Det var få tegn i 

avisens sommerutgaver på at 1888 hadde vært et dårlig år, men de Seve omtaler dette som et år da 

Moldes hotellkapasitet oversteg etterspørselen, og hotellene gikk med underskudd.376
  

Turistskipene kommer 

Det første skipet som anløp Molde sommeren 1886, var Rionnay na mer, en lystdamper 

hjemmehørende i Aberdeen. Dette ankom Molde 2. juni på vei til Nordkapp377 – og er som sådan 

representativ for størsteparten av de anmeldte skipsanløpene i de tre forestående årene. Til tross for en 

betydelig utvikling på hotellfronten, var en betydelig del av Moldes turisme på andre halvdel av 1880-

tallet kystbåtturisme i form av private lystskip og ruteskip som hadde med seg mange passasjerer. 

Eksempel på de siste er Ceylon, St. Rognvald og St. Sunniva. De Seve omtalte 1887 som det første store 

året for turistskipene, som en del av en generell stigning i antall skip fra midten av 1880-tallet.378  

 

Ceylons første anløp i Molde 1886 ble beskrevet i egen artikkel. Her ble det meldt at skipet hadde en 

total besetning på 88 personer, og at alle 80 soveplasser var opptatt på turen. Reiseruten til Ceylon ble 

også beskrevet: anløp i Molde 18. juni om morgenen, avreise mot Romsdalen klokken 7 samme kveld, 

og deretter retur til Molde søndag 20., for deretter å reise nordover mot Tromsø – og Nordkapp.379 Det 

fremkommer av en notis i neste utgave av avisen at Ceylon forlot Molde samme ettermiddag som det 

hadde ankommet fra Veblungsnes.380 Ceylons rute forble den samme frem til hennes tredje nordkapptur 
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i slutten av juli – anløp i Molde, deretter til Veblungsnes i Romsdalen, retur til Molde, og så avreise 

mot London etter omtrent to og et halvt døgn i området.381
  

St. Rognvald hadde på sin side fire anløp i Molde denne sommeren, og Molde var ett av stoppene skipet 

foretok mellom Aberdeen og Bergen. De fire turene ble alle meldt i artikler i Romsdals Budstikke, ofte 

i samme rubrikk som meldte om andre skip som lå for anker i Molde havn.382 Det fremkommer av de 

korte artiklene om skipet at St. Rognvald var et skip som hovedsakelig reiste langs fjordene, og at 

skipet på hennes fjerde tur hadde Molde som nordligste anløpshavn.383 I en tid der Nordkapp var blant 

Norges heteste turistdestinasjoner, fremstår St. Rognvalds fjerde anløp som særlig talende for Moldes 

status. Det var med andre ord forholdsvis korte og forholdsvis mange anløp fra de utenlandske 

ruteskipene. Dette er relevant av to viktige grunner: for det første var skipenes jevnlige anløp med på å 

gjøre Molde og Romsdal mer internasjonalt. Det er ikke urimelig å anta at dette var med på å styrke 

både turistidentiteten, samt argumentene for å forskjønne byen videre. Uavhengig om turistskipene var 

på besøk i noen timer eller i flere dager, var deres stadige nærvær nok til å påminne innbyggerne i 

Romsdal og Molde om at en anselig mengde mennesker gjestet – og observerte – dem og stedet de 

bodde, sommeren gjennom. Dette er knyttet til den andre grunnen til kystskipenes relevans tross deres 

korte opphold. De som reiste med skipene formidlet det de så til andre. Dette gjaldt både skriftlig og 

muntlig formidling, og begge må kunne antas å ha vært viktige for de som planla neste sommers reiser 

i turistenes hjemland.  

De regelmessige ankomstene til skip som Ceylon og Rognvald ble da også behørig dokumentert i 

avisen, men deres gjester ble ikke omtalt spesifikt utover deres antall. Dette var ikke tilfellet for den 

andre store gruppen som for alvor gjorde seg bemerket denne sommeren: de som ankom med eget skip 

og mannskap. Etter Rionnay na mers anløp, ble de neste omtale av private skip jarlen av Shrewsburys 

yacht Lady Nell – dette ble meldt avreist den 14. juni, med kurs for Sognefjorden, Molde, Trondheim 

og Namsos.384 Dracoena ble neste yacht som anløp Molde, denne også på vei til Trondheim – og en av 

svært få som ble oppgitt eid av en kvinne - Miss Smith.385 Lystreisende som Smith hadde langt mer 
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frihet enn de som hadde kjøpt lugar på et cruiseskip med hundre andre, og hadde derfor også mulighet 

til å tilbringe lengre tid – og, dersom de ønsket, bruke mer penger – i land.  

Julimånedene dette året fremstår basert på avisens omtale som de tre årenes mest hektiske og storslagne 

– Jolanthe, eid av S. J. Waller ble beskrevet som en av de største og mest praktfulle av alle engelske 

yachter i forbindelse med hennes anløp 7. juli.386 Om bord var en besetning på 27 satt til å varte opp de 

elleve passasjerene på skipets tur til Nordkapp. Den 10. juli anløp Sunrise Molde, med 24 manns 

besetning og tre passasjerer – deriblant lord Ashburton -387, og 14. juli passerte Black Pearl, jarlen av 

Pembrokes yacht Molde med 25 manns besetning og fire lystreisende.388
 Nest siste juliutgave av 

Romsdals Budstikke meldte om to lystskips nylige anløp: Argo – nok et luksusskip med en håndfull 

reisende -, og mer påfallende: North Star. Dette var en yacht eid av M. Ferguson fra Glasgow, og leid i 

sin helhet av 7 amerikanere på vei til Nordkapp.389 Turister som reiste på yachter som disse, må kunne 

antas å ha tilhørt det øverste laget av de allerede godt bemidlede turistene i perioden. 

Andre skip som anløp Molde denne måneden var Nerissa og Juno, henholdsvis med 10 og 31 

passasjerer.390 Også i august kastet luksuriøse lystskip som Erissda og Capercailzei,391 hertugen av 

Sutherlands Catherine,392og Gladys393 anker i Moldes havn. Samme utgave som Gladys’ ankomst ble 

annonsert, ble det meldt at et nytt dampskip, Olaf Kyrre, hadde slått vingene av propellen - og hadde 

måttet vente på assistanse fra Henrik Vergeland.394
 Ulykker som disse var forholdsvis sjeldne. 

Moldenserne hadde mulighet for å reise på fornøyelsesturer til sjøs selv også dette året, med jevnlige 

publiserte annonser for lystreiser gjennom hele sommeren.395 

Neste sommer var preget av færre artikler om skip enn 1886 – men det var fortsatt en anselig mengde. 

St. Sunniva gjorde sitt første anløp 1. juni 1887, og ble med dette sommerens første skip i Molde. I 
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forbindelse med dette ble en lengre artikkel trykket, der skipets eiere – The Aberdeen Steam 

Navigation Company – og dets spesifikasjoner ble skildret: bygget for høy fart, med spisesal for 120 

mennesker, over 150 elektriske lys, bakeri, kjøkkenheis, egen dampslupp og høy standard på lugarer og 

bad.396
 Skipets spisesalong var også utrustet med piano og bibliotek, med relevante bøker – ett 

eksempel som ble nevnt var Round about Norway av Charles W. Wood – og skipet ble passende nok 

beskrevet som et «svømmende hotell».397
  

Artikkelen gav også et innblikk i skipets reiseruter: St. Sunniva skulle i 1887 gjøre 10 turer á 10 dager i 

Norge, med avreise fra Leith. Etter anløp i Aberdeen, reiste skipet til henholdsvis Hardangerfjorden, 

Bergen, og Sognefjorden, før hun anløp Romsdalen og så Molde. Derfra returnerte skipet til Bergen via 

Geiranger, før det satte kursen tilbake til Aberdeen og Leith.398 St. Sunnivas gjenstående ni anløp i 

Molde ble angitt: 13. og 27. juni, 9. og 22. juli., 2., 16. og 28. august, samt 11. og 23. september.399 

Denne formen for rapportering av fremtidige anløp kan antyde at Molde var i ferd med å utvikle en 

dedikert turistindustri, som sto klar for å ta turistene imot. Det viser også at sesongen for enkelte skip 

var nærmere fire måneder lang. Sirius var det første Nordkappskipet som passerte Molde denne 

sommeren, og det ble meldt i samme utgave av Romsdals Budstikke at det hadde vært omkring 120 

passasjerer om bord på St. Sunniva under anløpet 13. juni., mot bare 39 på Ceylon.400 Det kunne derfor 

være et betydelig antall mennesker som ankom med hver rute, selv fra begynnelsen av sesongen. 

Lystskipet Speranza anløp Molde i begynnelsen av juli – og det ble samtidig bemerket: «Veiret er surt 

og Besøget af Turister meget lidet».401
 Dette er en viktig observasjon for å forstå ett av problemene 

med skipsturismen - med så velutstyrte skip var det øyensynlig ikke mange gode grunner til å gå i land 

for de skipsreisende. Termene flytende hoteller og svømmende hoteller var ikke bare beskrivelser av 

luksuriøse skip, men også et ord for det forholdsvis nye sjiktet innen skipsfart: dedikerte lystskip som 
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med tiden langt på vei kunne tåle sammenlikning med landbasert turistinfrastruktur. Senere i juli 

meldte Romsdals Budstikke at turisttrafikken hadde tatt seg betydelig opp – i løpet av en 8 dagers 

periode anløp tre lystdampskip Molde: Jessie, Aster og Katrina.402 En mindre dampyacht, Aline, gjorde 

også anløp 30. juli.403
 Ved Alines anløp i august ble nok et nytt skip beskrevet – og engelskmennenes 

økte nærvær nok en gang påpekt:  

(…) Atter har Englænderne sat et nyt Skib paa Fart i Norge, nemlig Steam Yacht ”Victoria” (…) Det ankom til 

Molde onsdag, gik ind i Romsdalen samme Dag og returnerede igaarmorges hertil, hvorfra det ved Middagstider 

afgik direkte til England. I stedet for at Sunniva har arrangeret 10 Dages Ture var ”Victorias” Tur beregnet til 16 

Dage. Skibet er udstyret meget luxuriøst, ingen Lugar er bestemt til mer end 2 Passagerer og mange er indrettede 

for kun en. Der medfulgte 66 Passagerer (…).
404

 

Sommeren 1888 hadde færre artikler om skipsanløp enn de to forrige år – men det er ikke entydig 

hvorvidt dette var direkte forårsaket i en nedgang i antall skip, om nyhetsverdien hadde forsvunnet, 

eller begge. En artikkel trykket i begynnelsen av juni 1888 antyder at det snarere hadde å gjøre med 

nyhetsverdien, da denne for første gang inneholdt en strukturert liste over anløp for de utenlandske 

skipene St. Sunniva og St. Rognvald.405
 I denne listen ble syv anløp for St. Sunniva, og fem anløp for St. 

Rognvald angitt, med datoer fra 31. mai til 30. august.406 Dette kan tolkes som en «fullendt» form for 

utvikling for omtale av anløp – fra sporadiske notiser, via oppramsinger av anløp, til en liste som kunne 

konsulteres, klippes ut, og tas vare på.  

Innen 16. juni, hadde St. Sunniva anløpt to turer – første gang med 40, annen gang med 74 passagerer – 

og Victoria hadde hatt med 39 passagerer ved anløp samme uke. Samme artikkel fantes den eneste 

navngitte lystdampyachten denne sommeren, Minerva, og la til: «Fra Bergen berettes, at mange 

Lystdampskibe er paa Vei nordover».407
 Dette styrker antakelsen om at skipene i større grad hadde blitt 

rutine – og ikke at de var fraværende. Dette underbygges videre av de mange annonsene for lokale 

dampskipsruter som fortsatt ble trykket gjennom året. Særlig relevante var den spesielle turistruter som 

ble arrangert av de Bergenske og Nordenfjeldske dampskipsselskap fra slutten av juli og til 
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begynnelsen av september 1888. Denne ruten løp Leith-Bergen-Trondheim via de største fjordene, og 

ble betjent av «de hurtiggaaende og elegant udstyrede Turistskibe ”Capella”, ”Olaf Kyrre”, ”Sirius” og 

”Sverre Sigurdson”.»408 De dedikerte turistrutene var et forsøk på å kapitalisere på interessen for 

cruisetrafikk – og hadde sine røtter i Bergenske og Nordenfjeldskes ruteendring i 1879, der ruten 

Trondheim – Hammerfest ble endret slik at Nordkapp ble et stoppested.409 

 

Også skipene Molde og Nicolay H. Knudtzon foretok denne sommeren ekstraturer utenom sine vanlige 

ruter.410
 Det var også svært aktiv annonsering for reiser med dampskip denne sommeren – det ble på 

det meste trykket annonser for ni dampskipsruter langs norskekysten i avisene hver utgave – dette 

skjedde 23. og 30. juni, samt 7., 14. og, 28. juli 1888. Eksempel på disses ruter, hentet fra Romsdals 

Budstikke 30. juni 1888, viser bredden i tilbudet: Hægholmen til Vardø, Finmarken til Trondhjem og 

Christiania, Henrik Wergeland til Hammerfest & Nordcap, Kong Halfdan og Kong Carl til Christiania, 

tillegg til Sirius’ og Capellas turistruter til henholdsvis Nordkapp og Bergen.411 Dette var de norske 

skipene som også fraktet turister langs kysten, og antallet annonser vitner om at det var en aktiv 

forretning, til tross for hard konkurranse fra de utenlandske skipene. 

Sett under ett fremstår omtalen av skipsturismen i årene 1886-1888 som gradvis mer rutinepreget, og 

skipene jevnt over svært godt utrustede. Det store antallet annonser for skipsreiser, de mange anløpene 

fra både utenlandske cruiseskip og private lystyachter peker mot at Molde havn opplevde en betydelig 

trafikk. Ettersom flere av de tilreisende skipene tilhørte noen av deres lands aller rikeste, er det ikke 

utenkelig at Molde ble anløpet av flere av verdens mest påkostede skip i perioden. Omtalen av skipenes 

passasjerer og hva de foretok seg i Molde og Romsdal, fremstår disse årenes utgaver av Romsdals 

Budstikke å være preget av et tilsvarende mønster: mange ankomster, men mindre spesifikk omtale. 
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1886-1888: Turistene inntar Molde  

Mange av de navngitte turistene som ankom i 1886 hadde kommet med lystdampskipene nevnt over, 

og artikler som omhandlet spesifikke turister var en sjeldenhet ellers. Av de som ankom på skip som 

Rionnay na mer, Lady Nell og Jolanthe fremkommer det av artiklene som nevnte skipenes reiseruter, at 

Molde i hovedsak var et mellomstopp – skjønt, et mellomstopp for turistiske formål. Situasjonen for de 

som ble omtalt i Anmeldte Reisende var ikke nødvendigvis ulik, til tross for at de var boende på hotell, 

og ikke bare stoppet i noen timer. Å få tilreisende til å bo på hotellene i Molde og Romsdal var et 

overordnet mål for byens næringsdrivende, og Molde og Romsdalen utgjorde vel så mye enn 

naturskjønn strekning som et reisemål i seg selv. Turistene hadde to hovedmåter å ankomme Molde – 

sjøveien fra nord eller sør, eller med båt fra Romsdalen. Romsdalens gårder ved munningen av Rauma, 

Veblungsnes og Åndalsnes hadde siden før 1880 hatt diligenceruter to ganger i uken til blant annet 

Lillehammer.412 Turister kunne derfor reise fra hotell til hotell gjennom Norge – og et reisefølge omtalt 

i en 1886-utgave av Romsdals Budstikkes Anmeldte Reisende i juni illustrerer dette: «I Hotel 

”Alexandra”.(…) Mr og Miss Neale, W. Alee Ross Esq. og Rev. Mae Cartie og Miss Mae Cartie fra 

Romsdalen (…)».413
 Dette var det eneste reisefølget som med stor sikkerhet kan antas å ha vært 

utenlandske, som oppgav Romsdalen som avreisested i Anmeldte Reisende gjennom sommermånedene 

hele tiåret. 

Berømtheter som Ivar Aasen,414
  Lord Ashburton,415

 Sofus Arctander416
 og tallrike adelsfolk fra hele 

Europa besøkte Molde somrene 1886, 1887 og 1888.  De jevnlige anløpene fra skip som St. Rognvald 

bidro til å fylle opp gatene, med sine ofte over 70 passasjerer. Anløpene ble meldt kort, eksempelvis fra 

14. juli 1886: «Turistdampskibet St. Rognvald fra Aberdeen anløb Molde paa sin 2den Tur den 8de ds. 

75 Passagerer».417 En ikke navngitt engelsk kvinne besteg femte august 1886 Store Trolltind og 

Romsdalshorn, og det ble i artikkelen bemerket: «Som det vil erindres, er dette engang før besteget af 

en engelsk Dame, nemlig fru Slingsby.»418
 Senere, i 1888, var Dr Settegast fra Berlinavdelingen av 
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Den tyske alpeklubb på Romsdalshorn med fører Mathias Soggemoen.419 Foruten trafikken til fjellene i 

det som Schneider kalte den Romsdalske tindebestignings klassiske tid, var det også stor tilstrømning 

til hotellene.420
 20. juli 1887 kunne Romsdals Budstikke melde: «Turisttrafiken er nu i fuld Gang. 

Byens 3 Hoteller har flere Gange været fuldt optagne. Af Lystdampskibe har «Jessie» fra Leith, 

«Aster» og «Katrina» fra Glasgow anløbet Havnen i de sidste 8 Dage».421  

Et tilfredshetens treår – og et stort «Aber» 

Den første utgaven av Romsdals Budstikke sommeren 1886 nevnte i forbindelse med Grand Hotels 

åpning tilfredshet med åpningen – og kommenterte avslutningsvis: «Der skal nu ialfald ikke mangle 

dem Husly i Molde, saaledes som det for et halvt Snes Aar siden hed i de engelske Reisebøger».422 Det 

virker naturlig å anta at redaksjonen i Romsdals Budstikke, som siden starten av hotellsaken hadde 

støttet opp om prosjektet, hadde sett frem til å publisere artikkelen.  

Flere ting tyder på at det denne sommeren var preget av en følelse av at alt var på plass: 

Kunstforeningen var fra slutten av juni åpen to timer hver dag, søndag, tirsdag og fredag.423
 En notis fra 

midten av juli meldte om gode tider og bedre vær: «(…)Turisttrafikken skal efter sigende vise Tegn til 

at stige. Grand Hotel har til 10de ds. havt 200 Reisende.».424 Dette ble bekreftet en ukes tid senere, i en 

artikkel som uten videre forklaring refererte til en da fem år gammel innsendt artikkel: «Veiret er nu 

øiensynlig kommet paa en bedre Kant. (…) Hotellerne har i de sidste Dage havt rigelig Tilstrømning, 

men her er Plads for mange flere. Vede Napoli e mori – frit oversat: Se Molde og lev!»425 Ernst Sars, 

som besøkte byen torsdag til søndag uken før, ble omtalt i samme utgave av avisen:  

(…) Professoren, der som bekjendt er en ivrig Turist, besøgte foruden andre Steder i Omegnen ogsaa Varden og 

Gjertøen og udtalte baade sin Tilfredshed med, hvad der er gjort her paa Steder for at trække de Reisende hid, og 

sin Tro paa, at Turisttrafikken her vil antage store Dimensioner.
426
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Denne sommeren ble også to annonser for en stilling i Haasenstein & Vogler – det første store tyske 

reklamebyrået i verden – trykket i Romsdals Budstikke, henholdsvis 14. og 18. august.427 Disse 

annonsene var på norsk, og meddelte «En fordelagtig extra Fortjenest som bestaar i lette skriftlige 

Arbeider kan faaes under Chiffre H.05812. Adr. Haasenstein & Vogler i Berlin, S.K.».428 Hva dette 

arbeidet innebar ble ikke utdypet videre i avisen, men ettersom annonsen ble trykket på norsk, og det 

ikke ble utlyst noen krav – mest påfallende, ingen tyskkompetanse, fremstår det som om annonsen 

etterspurte noen med norskkunnskaper. Det er mulig at arbeidet som ble utlyst kom som respons på den 

økte interessen for Norge som turistdestinasjon i tyskspråklige områder, og at Haasenstein & Vogler 

følgelig behøvde noen som kunne bistå. Om dette var hensikten med annonsen, er det påfallende at 

annonsen ble sendt inn til Romsdals Budstikke – en avis som to år før kun hadde hatt opplag på 350 

utgaver.429 

Mye tydet altså på at Moldes håp om bedre tider ble innfridd. Da Romsdals Budstikke gjentrykket et 

lengre innlegg kalt De fremmede Turister i Norge på sensommeren, ble blant annet fjorårets gjester på 

Osborne og Sunbeam nevnt – og et sentralt problem tatt opp:  

(…) Prinsen af Wales’s og Mr. W. Gladstones Besøg har bragt Norge paa Moden i England. (…) Schweiz vil 

sandsynligvis lokke flere iaar end i fjor, men denne vor Konkurrent vil dog ikke hindre at Trafiken paa Norge iaar 

vil voxe til maaske den største, vi nogensinde har seet. (…) Det er imidlertid en «Aber» ved det hele. Man er hos os 

neppe forberedt paa at kunne besørge den voxende Trafik helt tilfredsstillende allerede iaar. Dertil kommer at 

England har en hel Del ledige Dampskibe, som det mere end gjerne vil sætte i Turistrute paa Norge. Faar 

Englænderne først Indpas ogsaa i disse Ruter, saa vil vort Lands Indtægter af Trafiken blive betydelig reducerede 

og det ganske fort. (…)
430

  

Problemet lå i Norges mangel på dedikerte turistskip som kunne tåle sammenlikning med tyske og 

engelske dampskip. Dette kom av at den norske sommeren var så kort – og at norskekysten på så kort 

tid hadde blitt populær blant utenlandske turister. De norske dampskipene – selv de som ble bygget 

med turistiske formål etter 1880-tallet - som ble fylt opp av turister sommerstid, hadde tidligere på året 

gått gjennom en omfattende overhaling både visuelt og på innsiden. Denne prosessen ble så reversert, 
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etter turistsesongens slutt, i det Bård Kolltveit treffende har kalt en månedslang metamorfose.431 Skip 

som var laget for å ligge i norske farvann var avhengige av å kunne brukes året rundt, og ettersom det 

ikke var mulig å fylle pent innredede lugarer med fraktgods, ble løsningen å fylle lasterommene med 

lugarer i sesongen.432
 Artikkelforfatteren levnet lite rom for tvil: det var ikke rom for en dedikert 

cruiseindustri på det norske markedet: «Sagen er den, at vore Dampskibe ogsaa maa være indrettede for 

Godstrafiken; uden denne vilde saa eller intet Dampskibsselskab hos os kunne bestaa.»433  

Her fremkommer det flere viktige poeng for fremtiden. Turistnæringen i Romsdal og Molde hadde 

utvilsomt utvidet sine bekjentskaper med utenlandske turistskip i løpet av de siste årene. At de norske 

skipene måtte konkurrere med skip som ikke var tvunget til å gjennomgå to årlige runder med 

ombygging og modifisering, var et problem uten en klar løsning. Det var heller ikke på grunn av 

manglende erfaring at dette ble et problem. De tidligere nevnte Bergenske og Nordenfjeldske 

Dampskibsselskap hadde ikke bare vært sentrale aktører i privatiseringen av postverkets ruter noen tiår 

før de drev regelmessig skipsfart med anløp i Molde og med tiden etablerte sine spesielle turistruter. 

Helt siden 1865 hadde de to rederiene samarbeidet med å betjene ruten Hamburg – Hammerfest, 

halvannet tiår før Nordkapp ble en del av den etablerte ruten.434 Enda før dette samarbeidet hadde det 

Bergenske Dampskipsselskap drevet rutetrafikk mellom Bergen og Hamburg helt siden 1851.435 

Problemene innsenderen tok opp, hadde dermed røtter langt tilbake i tid, ettersom rederienes 

virksomhet fra starten var basert på kombinasjonen av post, gods og passasjerfrakt – og ikke var 

utrustet til å konkurrere mot spesialiserte skip. Land som hadde mange tilgjengelige skip, kapitalen og 

klimaet til å utruste dem overdådig til helårsbruk opererte dermed med et klart fortrinn – og 

artikkelforfatterens skildring av problemene er dermed godt belagt. 

Artikkelforfatterens påstand av Osborne og Sunbeam hadde «bragt Norge på moden»,436 er det mindre 

belegg for, og artikkelen bør i ettertiden leses som det den var – en innsendt opinionsartikkel. Ingenting 

tyder på at denne uttalelsen var basert på noe annet enn innsenderens eget inntrykk av situasjonen, men 
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dette til tross er det, basert på omtalen av turismen i Romsdals Budstikke, liten grunn til å tro at det er 

usant. Mangfoldet av yachter og økningen i antall ruter hos turistbåtene, oppstod ikke i et vakuum. 

Om besøket hadde den effekten som artikkelforfatteren beskrev, ville det i så fall tjene som et eksempel 

på hvordan Norge som turistdestinasjon også kunne komme ovenfra og ned – ikke bare gjennom 

skrivende reisende – og hvor stor publisitet slike reiser gav. Notiser som videreformidlet kjennskap om 

når større lystskip skulle ankomme ble en form for ny rubrikk i Romsdals Budstikke. Slik fjordskipene 

alltid ble nevnt i erindringslisten, og de regulære kystskipene svært ofte ble annonsert, handlet også 

disse om forventningen om fremtidige besøk – formodentlig fra de rikeste. Et tidligere nevnt eksempel 

på dette ble trykket som notis etter en artikkel om Ceylon, i forbindelse med Lady Nells planer om å 

besøke blant annet Molde.437
 Til lands var situasjonen mindre kritisk – men her la artikkelen til at 

hotelldrift på kontinentalt nivå – og særlig heving av det artikkelforfatteren kalte Europeiske priser – 

fordret at dette arbeidet ble gjort skikkelig. Artikkelen nevnte at det ble antatt at Norge tjente mellom 5 

og 6 millioner kroner av turisttrafikken årlig, og avsluttet med følgende spådom:  

Det er neppe tvivlsomt, at denne Indtægt vil voxe betydeligt, maaske fordobles inden kort Tid, om Sagen gribes an 

paa den rette Maade, nemlig ved at gjøre Turisttrafiken til en Forretning med udenlandske Reisende, som har sine 

eiendommelige Krav der ikke altid falder sammen med hvad norske er vant til. Sandsynligvis vil der ved Siden af 

udvigle sig en anden, mere tarvelig anlagt Trafik for vore indenlandske Turister og Feriereisende.
438 

Moldes egne Grand Hotel og Alexandra – var i så måte en del av det artikkelforfatteren kalte et 

Experiment439 – fullkomne europeiske hotell i Norge. De må etter omtalen i avisene å dømme kunne 

anses som vellykkede. Moldes hotellvirksomhet hadde utvilsomt fått et løft med Grand Hotel, og byen 

hadde parallelt blitt forskjønnet. Dette arbeidet ble fortsatt av Selskapet for Molde bys vel også denne 

sommeren: utplantning av blant annet ca. 600 trær og planter, og det hadde mottatt flere gaver for å 

bygge musikkpaviljongen. Utgiftposten på denne utgjorde over 600 kroner, mer enn halvparten av 

totalen dette året.440
  

Artikkelforfatteren som hadde tatt opp problemer med Norges turisteventyr i 1886, fikk selskap i 

begynnelsen av juni 1887, da et lengre innlegg i Romsdals Budstikke omtalte St. Sunniva - og turistene 

om bord. Denne skildret et mindre rosenrødt forhold mellom de lokale og turistene: 
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(…) De Lystreisende strømmede naturligvis allesammen ind i Byen og lod os forstaa, at Turisttiden var kommen, 

men det, man naturligvis helst vilde have Tag i, deres Penge, saa man ikke videre til. Der paastaaes, at Dampskibet 

ikke engang i Lighed med vore egne er forpligtet til at betale Havnepenge, fordi det henhører under Lystfartøier. 

Det er med blandede Følelser, at vi ser de udenlandske Turister komme til os under disse Omstændigheder. Vi 

faaer en Mindelse om, at vi forsent har begyndt at tænke paa at udnytte Landets Fortrin til vor egen Fordel. I stedet 

for at Turisttrafiken skulde blive en Velstandskilde for vort Land, truer den med at blive en Guldgrube for 

udenlandske Spekulanter, og vi her i Norge faar Lov til at sælge en og anden ”Læks” og et og andet 

Renstyrskind.
441

 

Dette er den første lengre, klart kritiske artikkelen i perioden, og den tar for seg noen viktige 

problemstillinger utover det som ble tatt opp året før – mangelen på en dedikert norsk cruisetrafikk 

hadde ikke gått upåaktet hen, men et apparat som kunne sikre visse inntekter fra utenlandske skip, var 

ikke etablert heller. Mat og drikke kunne nytes om bord, og ettersom de utenlandske kystskipene ikke 

lå i havnen i dagesvis, men kun i noen timer, var lokale hotell og restauranter knapt i stand til å kunne 

tilby et alternativ til gjestene.  

Dette ble også tatt opp i august, i en gjentrykket artikkel i Bergens Tidende, der artikkelforfatteren 

klaget over liknende problemer. Utbyggingen av norsk maritim infrastruktur hadde kostet å bygge ut, 

og var kostbart å holde vedlike – og de utenlandske skipene fikk benytte seg nær sagt fritt: 

De sover, spiser og drikker om bord og er paa Nordkapsturene i Særdeleshed neppe i land (…) Disse Skibe ankrer i 

vore Havne, seiler efter vore kostbare Fyre, Varder og Dagmærker (…) Og hvad har de betalt for alt dette. Ikke en 

Øre. Først forrige Aar var en Bestillingsmand fremsynt nok til at gribe Initiativet til at udvirke en 

Departementsordre gaaende ud paa, at disse Skibe ilægges Lodsafgift, hvilken dog blot andrager til en ubetydelig 

Sum og er kun en ubetydelig Brøkdel af, hvad den norske Stat burde have i Indtægt af denne Trafik.
442

  

Innsenderens omtale av initiativet til å pålegge skipene som ankom losavgift, kom antakeligvis av de 

anløpende skipenes fritak fra losplikten. Alle skip som kom fra utlandet hadde siden 1725 vært pålagt 

losplikt, og denne ordningen ble festet i losloven av 1824.443
 Det fremstår sannsynlig at de forsøkte å 

unngå dette fordi de var kategorisert som lystfartøyer. Problemene med skipenes driftsfordeler ble også 

tatt opp – og kjente skip i Molde ble nevnt ved navn: 

Naar Restaurantøren paa en af vore Kystbaade serverer med Kaffe, Sukker etc., er den toldbelagt. Men naar 

Restauratøren om bord i ”Ceylon” eller ”Sunniva” eller ”Domino” serverer med Kaffe, The, Sukker, Vin og 
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Champagne, der faktisk fortæres i Norge – er der alt toldfrit. (…) Fartøiene skyder sig ind under Toldlovens 

Bestemmelse at ingen Laste- og Fyravgift bliver at beregne, naar de kommer i Ballast. Men de kommer som oftest 

ikke i Ballast. (…) Vi tænker Dampskib ”Ceylon” har forholdsvis større Indtægt af disse Kul, end de som f. Ex 

importeres hertil Landet og hvorfor Skibene – de norske Skibe – maa erlægge flere hundrede Kroners Laste- og 

Fyrpenge hver Gang. (…) Skibets Reder, en Engelskmand, har Fordelen; han gnider sine Hænder og ler i Skjægget. 

Han har Ret til at le af vor Taabelighed. (…)
444

 

Innsenderen påpekte at hovedårsaken til at dette hadde rammet så hardt, var at Newcastlerutens 

subsidiering var blitt forkastet, «takket være Hr. Byfoged Livius Smitts ihærdige Modstand og Hr. 

Grosserer Berentsens med fleres ‘Klarsyn’ paa, hvad der kan tjene til vort Fædrelands Opkomst, 

fremhævedes, at Sagen var forlidet forberedt(…)».445
 Innsenderen påpekte videre at de faste 

postrutenes passasjerer kunne ikke bare forventes å sove, spise og drikke lokalt, men de var også oftere 

på reisefot inne i landet. Skillet som blir dratt mellom cruiseturistene og de andre – og frustrasjonen 

som ble ytret – var sannsynligvis svært relevant for de som hadde sett for seg at turiststrømmen skulle 

løse Moldes økonomiske problemer. Skjønt, basert på omtalen i Romsdals Budstikke, fremstår det 

verken som om det lokale hotellapparatet eller turismen innenlands - for eksempel den elleville 

turistfarten Valdres opplevde sensommeren 1887 - var sterkt skadelidende. Fra Valdres hadde det i 

august blitt meldt at gårdbrukerne hadde flyttet ut av sine egne hjem, og tatt bolig i uthusene for å 

kunne huse turistene.446 Høsten samme år ble det utlyst anbud på en rute fra Storbritannia til Vest-

Norge. Da det ble kjent at denne ikke hadde Molde som anløpssted, ble det innkalt til folkemøte på 

Molde rådhus, og etter press fra de lokale herredsstyrene ble Molde inkludert i ruten.447
 Innlegget fra 

Bergens Tidende tok opp viktige problemer som også gjaldt Moldes turistfart, men Romsdals 

Budstikkes egen omtale av turismen i perioden 1880-1890 er hverken så direkte eller så negativ.  

Også de som beriket seg på turistfarten fikk gjennomgå i Romsdals Budstikke denne sommeren, da et 

innsendt innlegg etterspurte tydelig annonsering for hva som var lov å sette fra seg på bytorvet. I dette 

fremkommer det at «skidne Karioler» fikk stå, mens andre fikk «Politimesteren paa Nakken» for å sette 
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fra seg mindre ting.448
 Et innsendt innlegg av Hans Thiis Møller som uttrykte frustrasjon og forvirring 

over at Kristiansunds og Moldes jernbanekomites forslag til å utrede mulighetene for å etablere en 

jernbanestrekning mellom Lillehammer og Molde hadde blitt avslått. I dette innlegget var det ikke spor 

av fiendtlighet mot de utenlandske cruiserederiene, men stort engasjement for å etablere en slik rute for 

turistenes del – og beskrivelser som underbygger Moldes betydelige rolle i den norske turistindustrien. 

I likhet med innlegget fra Bergens Tidende var dette også en klart argumentativ tekst ment å overbevise 

leserne, og en del av påstandene kan med fordel tas med en klype salt. Ikke desto mindre fremstår 

beskrivelsene av Molde og Romsdalens berømthet som troverdige, tilstrømningen tatt i betraktning: 

Der tales og skrives nu saameget om Turisttrafikens store Betydning for vort Land. Men hvad gjøres der vel (…) 

uagtet at Turisttrafiken for Romsdalsbanen er en Faktor af langt større Betydning end den er for nogen anden 

Jernbane i vort Land. Moldes og Romsdalens storartede Naturskjønheder er nemlig nu omtrent verdensberømte. 

Det kan derfor antages, at saagodt som enhver Udlænding, der kom til Landet, og som havde Leilighed og Tid 

dertil, vilde benytte Banen (…)
449

  

Det var ikke bare lokal frustrasjon over nasjonale anliggender som ble tatt opp sommeren 1887, men 

også en serie med innlegg om forhold lokalt i Molde. Til tross for – eller muligens på grunn av - at en 

betydelig forskjønnelse av byen hadde funnet sted de siste årene, ble denne sommeren preget av mange 

oppfordringer til utbedringer. Det heteste temaet var byens veier, som ble diskutert helt fra begynnelsen 

av juli. Den første av disse klagene var rettet til byens veibestyrelse, og klaget over sølete veier etter 

regnvær, samt mangelfullt vedlikehold – og kom med en klar henstilling: «(…) dette Arbeide bør 

foretages uden Ophold; thi især nu i Turisttiden er det en Skam for Byen, at de Reisende skal vade i 

Søle til og fra ”Grand Hotel”. Den 2/7 87.»450
  

Innen slutten av juli var et nytt innlegg trykket, dette om behovet for en ny vei til Varden. Dette la vekt 

på at både lokale og tilreisende benyttet seg av utkikkspunktet, og påpekte at arbeidet måtte starte så 

tidlig at veien kunne være klar til begynnelsen av neste sommers sesong – samt at hotellene burde bidra 

til arbeidet, ettersom det ville være i deres interesse: «(…) Det har virkelig vakt Forundring at se, hvor 

mange Reisende baade Herrer og Damer af alle de Nationer, som besøger os, har arbeidet sig op til 
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Varden i den Søle, som nu er efter den gamle Sti, (forsaavidt den fortjener dette Navn) og da der ved en 

ny og let fremkommelig vei selvfølgelig vilde blive endnu flere(…)»451
  

Romsdals Budstikke publiserte i august en halv side lang tiltredelse, som la vekt på at Molde var blitt 

ett av de viktigste turiststedene, at det var gjort store fremskritt på hotellfronten, men at det fortsatt var 

mye arbeid igjen å gjøre for å gjøre de lokale severdighetene tilgjengelige.452 Denne artikkelen er en 

sterk kandidat til å stå som perioden 1886-1888s mest tydelige uttrykk for en klar turistidentitet. 

Behovet for variasjon i attraksjoner for å lokke turistene til å bli boende lengre, samt å anlegge en 

moderne vei til varden for å sikre en attraksjon som kunne tåle sammenlikning med Reknesparken blir 

tatt opp som viktige poeng: 

(…) Dette er et Spørgsmaal af første Rang for Molde som Turiststed (…) Det er nemlig ikke frit for, at Reisende 

under et flygtigt Ophold, efter at have seet det berømte Panorama og frydet sig over Byens Beliggenhed, siger: 

hvad er der saa mere? (…) Derfor bør alt, (…) udnyttes til at holde de Reisende fast, og først i Rækken staar da 

virkelig en Tur til Varden. (…) Man vil kanskje smile af Tanken om en Kjørevei til et saadant Punkt; det skal vi 

tage med Ro. Schweitserne har lagt Jernbane op til en Gjeldtop for Udsigtens Skyld (…) Stedets Hoteller vilde vise 

Fremsyn ved at støtte det.
453

 

Samme utgave dette innlegget sto på trykk, ble det meldt at byselskapet hadde besluttet å forbedre 

veien – og at Grand Hotels bestyrer, Svanfeldt, ville støtte saken med et betydelig beløp.454
 

Jernbaneforkjemperen og hotellpådriveren Thiis Møller sendte en uke senere inn en lengre artikkel der 

også han støttet opp om initiativet – og gjengav historier om hans forlegenhet da han hadde anbefalt 

turister å reise opp dit, nettopp på grunn av de dårlige veiforholdene. Han manet til innsats for 

veiprosjektet i innlegget, fra grunneiere, næringsdrivere og sparebanken, til husmenn og arbeidere – og 

uttrykte et håp om at arbeidsfolk «(…) indtil ½ Mils Afstand fra Byen, vilde deltage med 1 a 2 

Arbeidsdage(…)».455 Innlegget hadde på en halv side argumentert for viktigheten av den nye veien, tatt 

for seg de bekreftede bidragsytere – deriblant bolaget og hotellene -, og påkalt nær sagt hele byens 

arbeidende befolkning for å sikre veiens tilblivelse.456 Thiis Møllers oppfordring skaper sammen med 
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Romsdals Budstikkes egen kommentar et inntrykk av en by som nå både var klar over utfordringene 

som kom som følge av turiststrømmen, og som var klar for å mobilisere.  

Sommeren 1887 var i likhet med de foregående somre også stor aktivitet i byen. Også denne sommeren 

var kunstforeningens galleri åpent, tre ganger i uken. På dette var det ved slutten av juli utstilt 40-50 

bilder, som i forhold til statens utstilling i Trondheim med sine 94 bilder ble ansett for å være 

respektabelt for et lite sted som Molde.457 På sensommeren ble også en stor karusell satt opp på 

rådhusplassen.458
 I tillegg til dette ble det også avholdt feiring for den engelske dronning Victoria i 

forbindelse med hennes femtiende år på tronen, med flagging i byen og salutt fra Ceylon.459 Dette var 

ikke det eneste internasjonale innslaget i byens hverdagsliv – denne sommeren ble også en notis som 

varslet om falske engelske penger i omløp trykket,460
 så vel som tyskspråklige annonser som reklamerte 

for diabetesbehandling – tidvis trykket sammen med norskspråklige annonser fra samme innsender.461 

Det er verdt å bemerke at de norskspråklige annonsene ikke var for diabetes, noe som kan styrke 

belegget for at annonsene på tysk var rettet mot tyskspråklige turister.  

Sammenlikninger med Sveits ble i løpet av tiåret et tilbakevendende syn, og dette ble diskutert i en 

artikkel opprinnelig trykket i Aftenposten, gjenpublisert i august 1887. Her ble det to poeng 

understreket: at parallellene mellom Norge og Sveits allerede var svært gamle – dette ble understreket 

med en anekdote fra 1791 –, og at det i Sveits var lagt mer vekt på å utvikle en infrastruktur som lot 

turistene reise, leve og spise komfortabelt.462 Sveits hadde på midten av 1800-tallet gjennomgått en 

betydelig sentraliseringsprosess og utbygget sitt turistiske tilbud betraktelig – skjønt, dette var en del av 

Sveits’ rolle som reiserute for mange av de dannelsesreisende som tidligere hadde flokket sørover.463
 

Neste utgave gjentrykket en notis fra Dagbladet, som meldte at en redaktør Gisbert i forbindelse med et 

besøk til Sverige hadde uttalt at «(…) den store Turiststrøm fra Tyskland – ca. 500, 000 Personer aarlig 
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– som nu drager mod Syd for en Del vilde kunne ledes mod Nord, saasnart de nordlige Lande bliver 

almindelig kjendte og omtalte.»464
  

Det er implisert at de nordlige landene ikke på tidspunktet var alminnelig kjente, men dette kan delvis 

forklares ved at uttalelsen var ment å dekke Skandinavia som helhet – og at uttalelsen ble gjort i 

Sverige. Uavhengig av dette ville selv bare en mindre andel av det svært omfattende antallet turister 

Tyskland årlig sendte ut, utgjøre en betydelig vekst, også i det mye besøkte Romsdal. 

Da sommeren i 1888 tok til, var en av de siste brikkene omsider falt på plass – og ved turistsesongens 

start hadde en annen – vardeveien – blitt utsatt. Den første av disse var musikkpaviliongen på toppen av 

Rekneshaugen, der det 17. juni 1888 ble avholdt innvielseskonsert.465
 Artikkelen som meldte om dette 

var preget av tilfredshet over ferdigstillelsen, men også frustrasjon over forsøpling, flytting av benker - 

og uhøflige parkgjester – særlig unge. Velforeningens beretning kunne melde at paviliongen hadde blitt 

bestilt fra Christiania - og at den hadde kostet 853 kroner og 90 øre.466 Som i tidligere år var det gjort 

utbedringer i parkene og byen. I beretningen sto også forklaringen på vardeveiens utsettelse: «(…) Den 

tidligere snefulde Vinter var hinderlig for Planens Udførelse saa betimelig, at Veiarbeide kunde have 

været paabegyndt paa Foraaret(…)»467 En uke etter denne artikkelen, inviterte Thiis Møller leserne av 

Romsdals Budstikke til en «Skjønstur» til Varden den 19. juli.468 

I forkant av dette hadde en debatt ulmet i bakgrunnen på forsommeren, om ølbolaget på Veblungsnes – 

og dets nærhet til amtsskolen. En innsendt artikkel fra den første avisen i juni var en kommentar til en 

debatt som hadde pågått en stund allerede:  

Om dette har der jo været skrevet i aviserne før. (…) om sommeren kommer saamange fremmede til stedet, og 

disse vil, dersom der er et ølbolag, nedlægge en hel del penger der (…) Hvilke er nu disse fremmede? Jo, det er de 

reisende og – soldaterne! (…) O tider – o sæder! Den ungdom, som skal gaa paa amtsskolen maa endelig fjernes 

saa langt som muligt fra ølbolaget, thi det er en farlig fristelse for dem, men naar den ungdom, som skal exercere, 
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kommer, da maa der endelig være et bolag, for at man kan faa tak i deres penger! Det er en ganske pen tankegang 

det.(…)
469

 

Tilsvar ble publisert i Romsdals Budstikke 9. og 20. juni.470 Denne debatten var nok et tegn på 

balansegangen mellom restriktiv alkoholpolitikk for de lokale, og behovet for å etterkomme økende 

etterspørsel fra tilreisende – og mest tydelig i debatten, soldater. Forsommerens diskusjon måtte også 

etter junis slutt vike plass for en serie med klager på lokale forhold. 

En innsender klaget på at hestelort ikke ble feid av gaten i forbindelse med gatevask, og påpekte at «De 

for sin Renslighed bekjendte Englændere, der da passerede i Gaden, maatte faa særegne Begreber om 

vore sanitære Forholde.».471
 En annen klaget på forsinkelser og mangelfullt vakthold i forbindelse med 

postfrakt på kystskipet Nikolay Knudtzon – og det ble vektlagt; «(…)Dampskibet har som bekjendt fra 

1ste Juli faaet 4000 Kr. Aarlig af Staten for Postbefordning, heri indbefattet Hentning og 

Ilandbringelse.»472 Sent på sommeren ble det påpekt at hauger med sildekompost forpestet luften 

utenfor parken, ett av hotellene samt husene i sentrum.473
 Klager, spesielt de som gjaldt lukt, ser ut til å 

ha brukt turistenes hensyn som et ekstra argument. Å henspille på Moldes ry som turistby kan være 

med på å underbygge påstanden om at det var en godt etablert identitet som folk flest kunne vedkjenne 

seg.  

1888 var også sommeren der en av de for denne oppgaven mest relevante reklamene gjennom hele 

tiåret ble publisert. Disse var to identiske annonser fra Steen & Strøm i Christiania, titulert For 

Stationsholdere og Turistmodtagere.474 Disse annonsene averterte for senger, gardiner, håndklær, 

dekketøy og liknende – og ramset opp hva En god Turistseng kostet: totalt kr 57.40.475 Disse annonsene 

vitner om at hotelldriften i Molde og Romsdal hadde vekket oppsikt nasjonalt, ettersom Steen & Strøm 

valgte å kjøpe annonseplass i en forholdsvis liten avis som Romsdals Budstikke. 
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Hotel Alexandra hadde denne sommeren en noe større tilstedeværelse i avisen, gjennom to utstillinger 

holdt henholdsvis i juni og august. Den første av disse var sannsynligvis hovedsakelig rettet mot de 

lokale - med utstilte arbeider fra Sæthres institutt for barn med lærevansker og utviklingshemninger.476
 

Den andre, en kunstutstilling av Even Ulvings arbeider var på sin side hovedsakelig rettet mot turister, 

noe en artikkel i avisen kommenterte: «(…)Meningen med at udstille paa Hotellerne er vistnok den at 

give Reisende Anledning til at brunge med sig Minder fra vore Fjorde og Daler, men det er vel 

utvivlsomt, at ogsaa Moldernserne gjerne vil skaffe sig et stemningsrigt Stykke Natur (…)».477 Foruten 

Alexandras rolle som galleri, var også kunstforeningen åpen dette året, tirsdager, fredager og søndager 

fra 12:00-14:00.478 

Med tanke på at Molde og Romsdalen de siste årene hadde fått på plass et veletablert hotelltilbud, 

utført betydelig forskjønnelse av byen, og oppnådd noe som rimelig sikkert kan antas å være en 

bevissthet på sin rolle som turistdestinasjon, kan flere artikler i Romsdals Budstikke om fremveksten av 

tilbud til turistene utenbys ses på som en naturlig utvikling mot en egen turistforening. At det i 

Romsdals Budstikke ble omtalt tiltak for å komme turismen i møte utenbys og på nasjonalt plan, er det 

ikke urimelig å anta at dette så ut som en god ide. To eksempel på slik omtale var Stavangers 

turistforenings veiviser til byen – utgitt på norsk, tysk og engelsk -, samt anbefalingen av Den norske 

turistforenings årbok for 1887.479
 I samme avis som Stavangers turistforenings veiviser ble omtalt, sto 

også årets største nyhet i krigstyper: «Statsminister Richter har skudt sig i Stockholm. Keiser Friedrich 

døde iformiddag Klokken elleve».480 Disse to dødsfallene preget avisen denne sommeren, og kort tid 

etter nyheten ble publisert, ble en lengre nekrolog publisert for den avdøde keiser Friedrich III. Denne 

nekrologen viste hvor stor aktelse den tyske regenten ble vist i Norge, og satte forventningene høyt for 

etterfølgeren som de to neste årene skulle sette sitt preg på livet i Molde: 

Det er ikke alene Tysland, som har lidt et stort Tab ved denne Mands Død, - det er Verdenscivilisationen. Han var 

nu dens Fanebærer. (…) Den afdødes ældste Søn, Wilhelm, født 1859 og gift med en Prinsæsse af Augustenborg, 

er nu Arvtager af Værdigheden som Tysklands Keiser og Preussens Konge. Alle Venner af Fred, Frihed og 

Fremgang, skriver «Bergens Tidende» vil i taknemmelig Erindring om, hvad Faderen i den korte Tid magtede at 
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udrette, af Hjertet ønske:  

Gid Sønnen maa have arvet alt, der hos Faderen var stort og godt. 
481 

3.4.2. Keiserårene. 1889-1890  

 

Tidsmessig avgrensning 

Denne perioden er skilt fra de tidligere årene av flere årsaker. Ett av de mest merkbare endringene er at 

Romsdals Budstikkes juni-, juli- og augustutgaver i disse to årene ikke lenger trykket rubrikken 

Anmeldte Reisende – dette kan, basert på andre artikler om turiststrømmen, trygt antas å være et resultat 

av stor tilstrømning og ikke som et følge av at tilstrømningen minket. Det er et ikke ubetydelig antall 

artikler som indikerer en tydelig turistidentitet fra innsendernes side, og tegn på at området bevisst blir 

utbedret for å imøtekomme turistene. Avisen beretter ikke bare selv om et samfunn som er blitt vant 

med turismen, og som har blitt var de utfordringene rollen som turistdestinasjon innebærer, men også 

en avis som tar del i dette selv – Romsdals Budstikkes tradisjonelle rolle som folkeopplyser utviklet seg 

i løpet av tiåret til å inkludere turistfarten. Flere ting tyder på at Romsdals Budstikke tilpasset seg, og 

gjorde sitt for å bidra til de lokales arbeid for å komme turismen i møte. Etableringen av en egen 

turistforening i 1889 bidrar også til å skille denne perioden fra de tidligere årene. 

Wilhelm II, som i 1888 hadde besteget den tyske keisertronen, ankom Norge på sommerbesøk første 

gang disse to årene, en tradisjon han holdt i hevd frem til første verdenskrigs utbrudd. Dette er den siste 

hovedårsaken til avgrensningen, og et tema som fordrer et kort forbehold. Keiser Wilhelm IIs reiser til 

Norge i tiden før første verdenskrig har festet seg til den kollektive bevisstheten hos mange på grunn av 

hans rolle som erklært norgesvenn og hans generøse bidrag til områder rammet av katastrofer. All den 

tid Wilhelm II viste alle tegn til å være en dedikert og hengiven turist, kan hans kolossale kjendisstatus 

i samtiden med godt belegg antas å ha overskygget den betydelige turismen Molde, Romsdal og Norge 

bevitnet, og det er heller ikke urimelig å anta at ettertiden bærer preg av at keiseren stjal rampelyset. 

Ettertidens behov for å gjøre komplekse historiske fenomen mer angripelige, og tilbøyeligheten til å 

bruke store navn som ankerpunkt i fortiden kan neppe antas å ha svekket Wilhelm IIs plass i 

historiefortellingen om turismen til Norge før første verdenskrig. 

Ikke desto mindre har de foregående kapitlene har vist at turistapparatet i Molde og Romsdal langt på 

vei var i ferd med å nå en europeisk standard, og at de besøkende omfattet et bredt spekter av reisende, 

samt noen av Europas mest celebre kvinner og menn. Ingen enkeltturist vies så mye oppmerksomhet i 
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Romsdals Budstikke noen av disse årene som Wilhelm II, men dette må ikke forveksles med at 

Wilhelm var den første, og heller ikke nødvendigvis den viktigste turist. Hans besøk til Molde, 

Åndalsnes og reise lenger inn Romsdalen i 1890 vies så mye spalteplass at det overskygger både andre 

celebre reisende - som den franske keiserinne Eugenie og den unge adelsmann Henri de Rothschild - så 

vel som den generelle turistfarten. Omtalen i avisen av de sentrale temaene dette kapittelet har kartlagt, 

glir ikke sjelden over i omtalen av Wilhelm II, noe som illustrerer hvor viktig keiseruken var lokalt. I 

arbeidet med å analysere kapittelets hovedtema – hotelldrift, turisme, selvforståelse og utbedringer -, er 

det hensiktsmessig å skille Wilhelm II ad fra disse temaene.  

Keiserårene.  

Av de to årene 1889 og 1890 var det det siste som for alvor fylte avisen. Kun 13. juli-utgaven av 

Romsdals Budstikke viet Wilhelm IIs besøk til Norge i 1889 særlig oppmerksomhet, men dette var ikke 

desto mindre et svært relevant innlegg for å forstå keiserens besøk til Norge. Keiserens besøk i Bergen i 

juli 1889 ble i denne utgaven lakonisk beskrevet, og fulgte opp med et utdrag fra Bergens Tidende som 

antyder en viss skuffelse over mangelen på keiserlig pomp og prakt i forbindelse med besøket:  

Den tyske Keiser var i land i Bergen; men Byen blev ikke sat paa Ende. Herman Bang skriver i «Berg. Tidende» 

om Besøget: Maaske havde Bergen overgivet sig, hvis det virkelig havde seet Keiseren. Ynglingen tilhest foran 

titusind Soldater – et Følge af hundrede Generaler. Uniformer, Vaaben, Ordenstegn, Faner, dækkede med Hæder 

… Eller Monarken, kold og fornem, i Gallavogn – trukken af Arabere, Gaven fra Keiseren i Marokko – fulgt af det 

hele Hof, Pagers Sværm, Kohorters klirrende Flok, Rigets Dignitærer, Sendebudene, der straaler af Guld, 

Æresvagterne, hvis Fjerbuske vaier… (…) Men nu. Nu saa man blot det Menneske, der til syvende og sidst sitter i 

selv den største Keiser. En Mand, der som alle har en brun Hat, og der, som enhver tænkte på Regnbyger og havde 

til Vaaben en Paraply. (…) Der var saa faa, der egentlig saa ham. De faa vil mindes en ungdommelig og rank 

Gestalt, der bar en uvant Dragt med let Generthed, og et ret blegt Ansigt med et Par Øine, hvis Blik, er en Keiser 

værdigt (…) … Bergen har set en Keiser. Skade blot, det var kun en Keiser i Civil.
482

  

To ting blir klart fra denne artikkelen: keiserens kjendisstatus var for det første betydelig nok til å skape 

svært høye forventninger til hans norgesbesøk. Romsdals Budstikkes nekrolog for keiser Friedrich III i 

juni 1888 hadde levnet liten tvil om redaksjonens tanker om den forrige keiseren, og la ikke skjul på at 

listen var lagt høyt for sønnen. Det andre poenget er tilknyttet nettopp det Bang avsluttet sin artikkel 

med: keiseren var i sivil. Dette skulle sette en viktig presedens for Wilhelm IIs fremtidige besøk til 

Norge – til tross for et anselig militæroppbud som fulgte ham, særlig i 1890, er keiseren som blir 

beskrevet i Romsdals Budstikke først og fremst en turist – ikke en av Europas mektigste monarker på 

                                                 
482

 Den tyske Keiser, Romsdals Budstikke 13.7.1889, 2 



   

 

100 

 

statsbesøk. Hans besøk til Molde i 1889 ble annonsert i Romsdals Budstikkes telegramannonse 19. 

juni: «Keiser Wilhelm afreiser ultimo Juni: Kiel, langs norske Kyst til Hammerfest-Nordkap.»,483 og 

reisen ble deretter dokumentert i liknende, korte beskrivelser frem til avisen trykket Bangs rapport fra 

Bergen, sammen med følgende korte notis: «Den tyske Keiser ankom til Molde Kl. 11.20 med 

‘Hohenzollern’. Avisoen ‘Greif’ medfulgte, Afreisen skulde finde Sted ieftermiddag. Byen 

flagsmykket.».484 Neste utgivelse av Romsdals Budstikke kunne videre opplyse:  

Keiserskibet afgik Lørdag Eftermiddag Kl. halvseks. Keiseren var ikke iland. En hel Del Baade omsværmede 

Skibet under dets Henliggen her. Flere var om bord og besaa Avisodamperen «Greif». Keiseren opholdt sig for det 

meste paa Agterdækket og brugte flittig Kikkerten. Endel af Følget var iland og spadserede i Gaderne.
485

 

Foruten telegrafmeldingene og de korte beskrivelsene fra Molde og noen større byer var det en lengre 

beskrivelse av Hohenzollern gjengitt fra Aftenposten den 20. juli, som la stor vekt på de påkostede 

detaljene på skipet.486 Mest av alt domineres omtalen av turismen i avisene i perioden av keiser 

Wilhelm IIs besøk til Norge i 1890. Introduksjonen til hans ankomst til Molde fremstår i likhet med 

fjoråret nøktern i forhold til de panegyriske scenene som ble beskrevet senere: «Keiseren kom tidligere 

end ventet. Søndag Eftermiddag kl. 3 begyndte Kanonerne at tordne fra de tyske Krigsskibe, idet 

Hohenzollern med Keiseren om bord gled ind paa Havnen. Veiret var straalende.»487 Uheldigvis varte 

godværet bare lenge nok til at Wilhelm rakk å besøke Åndalsnes mandag formiddag, da et regnvær som 

varte helt til han forlot byen, brøt ut.488 

Keiseren ankom ikke desto mindre en festkledd by; norske og tyske flagg hang fra alle bygninger, 

bytorvet var pyntet med grønt, landenes flagg og riksvåpen, og ved Rekneshaugen ble en port av grønt 

reist, dekorert med moldes byvåpen.489
 Den tyske flåten, som ankom Molde under ledelse av 

admiralene Deinhard og Schrøder torsdag 18. juli, to dager før keiserens ankomst, hadde allerede satt 

                                                 
483

 Telegram, Romsdals Budstikke 19.6.1889, 4. 

484
 Den tyske Keiser, Romsdals Budstikke 13.7.1889, 2. 

485
 Keiserskibet, Romsdals Budstikke 17.7.1889, 2 

486
 Om keiserskibet «Hohenzollerns», Romsdals Budstikke 20.7.1889, 2. 

487
 Keiseren, Romsdals Budstikke 23.7.1890, 2. 

488
 Keiseren, Romsdals Budstikke 23.7.1890, 2. 

489
 Keiseren, Romsdals Budstikke 23.7.1890, 2.  



   

 

101 

 

sitt eget preg på byen.490 En lengre artikkel i Romsdals Budstikke 19. juli skildrer en by der turistene 

dominerer totalt: 

Naar ich Molde nun in summer og Turist-Time beskriven skal, kann det paa einem Sprache ikke skehen. Die 

verschiedene languages blander sich unter einander, so dass es eine grosse Røre ist. (…) dass kommt daher, dass 

ca. 5000 Deutsche nun unser liebe Molde besuchen (…) (…) Ja slig er det fortiden i Molde og die verschiedene 

Sprog susen omkring die Øren ligesaa forvirrend som Sproget in diese Artikel.
491

 

Humoristiske anekdoter er ikke en sjeldenhet i Romsdals Budstikke, men denne artikkelen er blant de 

lengste, og en av få artikler der fremmedspråk anvendes. Dette utdraget kan gi innsikt i mange aspekt 

av keiseruken spesielt og turismen generelt. Det mest iøynefallende med teksten er språket, og dette 

forteller indirekte om et viktig grunnlag for turismen: tysk- og engelskkunnskapene til leserne av avisen 

må ha blitt antatt å være gode nok til at en lengre artikkel som denne ble trykket. Etter Lov om 

offentlige skoler for den høiere Almendannelse av 6. november 1869, var tysk blitt det viktigste 

fremmedspråket, og et fag som ble undervist hvert år gjennom hele middelskolen.492 Tysk har som 

kultur-, handels- og utdanningsspråk eldre røtter enn denne reformen, og den jevnlige tilstedeværelsen 

av tyske bedrifter og tyske reisende med handelsbakgrunn i kildematerialet antyder at hverdagslig 

eksponering sannsynligvis har spilt en ikke uvesentlig rolle for lokale tyskferdigheter. Av de seks årene 

i middelskolen etter 1869, var de tre siste enten orientert mot engelsk eller latin, skjønt tysk ble 

betraktet som hovedspråk på engelsklinjen.493 Det er ikke urimelig å anta at også engelsk har hatt en 

viss tilstedeværelse i samfunnet utenom skolen – især på grunn av turismen -, og artikkelen fra 

keiseruken står som et godt eksempel på at engelskmenn - selv under besøket til 5000 tyskere - fikk 

gjort sitt nærvær bemerket: 

We have Englisch steamers as large as e Kirke with many Etages og large saloner and by the Bergenske og 

Nordenfjeldske Skibe og mange andre der kommer mange som go iland og filler de Hoteller so that de Mennesker, 

som spaaede for nogle Aar ago, that we should build us fattig paa Hoteller with Fortreffelse se, that now we have 

Nød of more of them.
494
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Det er avslutningsmessig verdt å nevne at blandingen av språk i teksten inneholder mer enn bare 

sammensatte gloser, men at det er flere ord som hverken hører hjemme i noen av språkene. Det er liten 

grunn til å tro at dette er gjort av en annen grunn enn for humoristisk effekt, noe som underbygger 

antakelsen om at mange av leserne behersket språkene forholdsvis godt. Det kan også tolkes dithen at 

forsøkene på å kommunisere tidvis gikk over i hybridspråk, noe enkelte reisendes egne tekster 

underbygger. Uavhengig av dette levner artikkelen liten tvil om at Wilhelm IIs besøk var en av de 

største begivenhetene i Moldes nyere historie, og at Molde for alvor i denne tiden opplevde en smak av 

det europeiske, kosmopolitanske liv. 

Artikkelen skildret selskapslivet på skipene, kaos i havnen, gater fylt med folk fra alle samfunnslag og 

yrkesbakgrunner, og de skildrede tilstandene er neppe overdrevet. Byen var etter sigende preget av en 

svært voldsom tilstrømning av mennesker, både blant de tusener av tyske matroser, offiserer og 

dignitærer, men også engelske og franske turister, så vel som tilreisende nordmenn. Det ble meldt den 

23. juli i Romsdals Budstikke at folk hadde «maattet ligge ombord i Fartøier i Havnen, og paa Brygger 

og en hel Del har gaaet ude om Natten».495 At det ville bli trangt om plassen i Molde sommeren 1890 

var en sak Turistforeningen hadde forutsett, og allerede i begynnelsen av juli anmodet denne Romsdals 

Budstikke om at «Hr. Agent Owren modtager Meddelelser om møblerede Værelser til Bortleie for i 

Tilfælde af Hotellernes Overfyldning at kunne sætte disse istand til at skaffe de Reisende Logi ude i 

Byen»496 

Om dagen var folkemassene så tallrike at «Strømmen har været omtrent som i Strandgaden i Bergen» 

men dette til tross var det ingen anløp til kaos.497 Det rapporteres om «ingen generende Paatrengen av 

Folk, som vilde glo paa ham», og «ved hans Tilbagekomst til Grand Hotel var der en del tyske Turister 

udenfor, som ærbødig blottede sine Hoveder».498 Til tross for – eller kan hende takket være – de 

tusenvis av tyske soldatene som hadde strømmet til byen, var forholdene påfallende ordentlige. Den 

tyske eskadren sto selv for en del av underholdningen i de fire dagene keiserbesøket varte, og de 13 

krigsskipene og 14 torpedoskipene holdt daglige øvelser i fjorden på dagtid.499
 Avisen nevner de tretten 

større skipene foruten Hohenzollern: Irene, Kaiser, Deutschland, Preussen, Friedrich der Grosse, 
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Bayern, Württemberg, Baden, Oldenburg, Ziethen, Pfeil, Blitz og Jagd.500 

Romsdals Budstikke kommenterte i forbindelse med besøket den bemerkelsesverdige ordenen som 

hersket: «Trods næsten alt hvad vi ser om Dagen minder om Krig har alt gaaet meget fredeligt af sig 

(…)»501, og videre, i neste utgave: «Ingen Uorden er forefaldt; Politiet havde lige lidet at bestille som 

ellers. Der er ofte mere Støi og Larm, naar en 100 Engelskmænd kommer iland fra «Sunniva» end det 

var i Keiserugen under mange Tusinders Tilstrømning.»502 I samme avis ble det også meldt: «En 

Russer, der skriver Reisebeskrivelser, skal have opholdt sig her i Byen under Keiserbesøget paa 

Nordkapskibet.»503 Omtalen av russere var forholdsvis sjelden, og det fremstår ikke usannsynlig at en 

omreisende russisk reiseforfatter ville blitt viet mer oppmerksomhet i et roligere år. Hvorvidt notisens 

korthet kom av at redaksjonen i Romsdals Budstikke ikke anså det som spesielt oppsiktsvekkende, eller 

om det var et resultat av at Wilhelm IIs besøk stjal rampelyset, forteller denne korte notisen om en by 

med klart internasjonalt anslag. De staselige turistskipene bleknet også i forhold til den tyske eskadre – 

og dette må kunne antas å ha vært fullstendig tilsiktet fra tysk side: 
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Greif, Meteor og Jagd utenfor Brüsterort, Königsberg. (Stöwer, Willy. Kaiserliche Marine Greif, 

Meteor und Jagd spähen bei Brüsterort. Kromolitografi, 1894. Public Domain, hentet fra Wikimedia.) 

De tre avbildede skipene viser fra venstre; SMS Greif, SMS Meteor og SMS Jagd. Først- og sistnevnte 

skip var i Molde i forbindelse med besøkene i 1889 og 1890. Utvidelsen av den tyske keiserlige 

marinestyrken var et av Wilhelm IIs prestisjeprosjekter. Hohenzollern og den medfølgende eskadres 

tilstedeværelse ble behørig fulgt internasjonalt, og var et utstillingsvindu for tysk makt som står i 

tydelig kontrast til keiserens fremtoning: en svermende, tilfreds, sivilkledd turist. 

Keiseruken sommeren 1890 snudde Molde på hodet, men liknende scener hadde uker før utspilt seg 

ellers i landet. Skildringer av hans besøk i Kristiania levner liten rom for tvil om oppmerksomheten 

anledningen fikk der, fra de 50 dampskipene som meldte å møte keisereskadren i Kristianiafjorden504 

til telegrammene fra dagen før:  
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Tyske Keiser-Eskadre ventes tidligst ankre Sekstiden Eftermiddag, Veiret lovende, Byen, Befolkningen 

høitidsstemt (…) Kristiania den 1ste Juli» og selve dagen: «(…) Straalende Veir. Umaadelige Menneskemasser. 

Alt vellykket. Kristiania den 2den Juli 1890».
505

  

Beskrivelser av eskadrens rute langs kysten utfylles av historier fra andre høytidelige arrangementer, 

som offiserballet i Bergen.506 Også keiserens besøk i Molde by vekket oppmerksomhet i området rundt. 

Dette kommer til syne i Romsdals Budstikkes omtale av Aalesunds Blads kommentar til det dårlige 

været under Wilhelms besøk i Molde:  

Aalesund trøster sig saa godt det kan ianledning af, at Keiseren ikke standsede der. Saaledes skriver Aalesunds 

Blad: (…) i det samme han derfra satte Kurs for Søndmøre, fik han det deiligste Sommerveir, som varede, indtil 

han netop var færdig med Søndmøre og kommen ind paa Romsdals Enemærker. (…) saaledes er Moldebesøget 

mislykket.
507

 

Tross regnet denne uken var Molde utvilsomt i ferd med å bli en favoritt både hos keiseren spesielt og 

turistene generelt. Wilhelms oppmerksomhet og hjelp fikk Ålesund i rikt monn i årene etter, især etter 

den skjebnesvangre bybrannen i 1904.508 Omtalen av de omkringliggende områdene bevitner en 

økende selvbevissthet som turistdestinasjon, økt interesse for turismen generelt, og tegner et bilde av 

Romsdalen som et sentralt transittpunkt så vel som destinasjon for et større antall reisende enn dets 

beliggenhet og størrelse skulle anta. Det store tilfanget av folk i forbindelse med turisttiden førte til at 

visse strukturer for å håndtere reisevirksomheten ble etablert – og at det tidvis knaket i sømmene blant 

de som fantes. Keiseruken i 1890 står i sterk kontrast til samfunnet som ble skildret i Romsdals 

Budstikke et tiår før, og avisen maler mot slutten av tiåret et bilde av en by med en velutviklet 

turistøkonomi. En særlig talende notis for hvordan redaksjonen anså Moldes fremtid som turiststed  ble 

trykket 26. juli 1890:  

Det vilde vistnok være heldigt, om vi her i Byen kunde faa tysk Konsul igjen nu naar Besøget af Tyskere tager saa 

til. Særlig nu under Flaadebesøget og Keiserbesøget har man følt Ulemperne ved, at vi ikke har havt tysk Konsul 

boende her.
509
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Kart over Molde by. (Ukjent illustratør. Hentet fra «Norway and Sweden: handbook for travellers» av 

Karl Baedeker, 4. utgave(1889), s. 195.) 

Hotellvirksomheten  

Redaksjonens kommentar var ikke uberettiget, selv uten keiserens besøk medregnet. Den overordnede 

tendensen i beskrivelsene av hotellvirksomheten i perioden er at turistene fyller opp byens logier svært 

ofte, og at hotellene har nådd et høyere nivå av profesjonalitet enn tidligere år. Grand Hotels annonser 

er et stadig tilstedeværende fenomen, og annonser for sesong- og nyåpnede hoteller forteller ikke bare 

om at en bransje folk er villige til å investere penger i er oppstått, man at markedets aktører tilpasser 

seg. To av disse var utlyst uten navn, med titlene «Det nyopbyggende hotel», og «På Aandalsnes».510 

Sistnevnte annonse er særlig interessant, ettersom den i kontrast til mange logi- og hotellannonser 

publisert før i tiåret spesifikt meddeler «Skyds skaffes, Engelsk tales.» Det er nærliggende å anta at 

dette var et privatlogi, ettersom interessenter ble henvist til Romsdals Budstikkes ekspedisjon i 

annonsen. Da det uken etter ble trykket en lengre artikkel kalt «Fra Vestnæs», ble også et navnløst 

hotell omtalt: «(…) Frøken Einara Stokkelands nye Hotel paa Vestnæs er nu snart istand. Maatte det 

blive lønnende for hende, for det har kostet mange Penge.(…).511 Hvorvidt dette var samme hotell er 
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ikke sikkert, men fra Johan Setnes’ memoir berettes det om Einara Stokkelands Hotel Stanley, som 

åpnet i 1890 og få år etter byttet navn til Vestnes Hotel.512 

Aandalsneshotellet Bellevue åpnet under nytt navn Hotel Romsdalshorn den 24. juni 1889, og 

annonsen for dette understreket hotellets «elektriske ringeapparat» og annonserte «bekvem Skyds til 

alle Kanter i Overflod. Ærbødigst, P. Kylling»513 Dette var Per Kylling, den gamle eieren av 

Kyllinggården som Caspar Lossius i 1885 hadde leid anneks fra.514 Dette hotellet hadde 15 værelser, 

sengeplass til 23, og Kylling bygget en kai der skipene fra Molde kunne legge til.515 Tilskudd som 

Romsdalshorn og den nye kaien var en respons på den økende turismen. Romsdals Budstikke 

gjentrykket i 1889 et innlegg fra Dagsposten, der «Rønnervesenet» og den store turistfarten, 

Romsdalens naturskjønnhet og den lokale økonomien - ble skildret:  

Intet Under at Udlændinger gjør Valfarter hertil, og her er en sand Oversvømmelse af Turister i denne Tid. (…) Af 

kjørende Turister er der over hundrede om Dag visse Dage, som reiser op og ned Rauma Dalfære. Her er som 

Følge af denne Trafik vokset op en hel Del Hoteller her i Romsdalen især paa Næs og Veblungsnæs. For at gjøre 

Forretninger for disse holder hvert Hotel Rænner, som kan tale Engelsk. Ja, enkelte af disse saakaldte Hoteller 

holder saagar 2 a 3 Rønnere. (…) Her nedlægges adskillig tusinde Pund for Skyds i Sommertiden. Det er ikke saa 

langt imellem at se Sterling nu om Dagene cirkulere. 

Innsenderen fortalte videre kritisk om utstrakt samarbeid mellom aktørene i turistøkonomien, og en 

hjemvendt emigrants forretningsmodell: 

Eieren af dette Etablissement er en hjemvendt norsk Amerikaner, der har lært at gjøre Forretninger paa amerikansk. 

Foruden at vær «Coachsmann» optræder han som en af de ivrigste Rønnere – især på Turistdampskibene. Denne 

Mand (…) gaar ombord paa Turistskibene og overtar Skydsen. Saa sælger de da Turistene til Bønderne som faar en 

liden Betalingfor(sic) Skydsen medens Rønnerne trækker Turisterne op tilgangs. De skal ta, saa det blomstrer efter, 

siger de. (…) Det bemærkes – at Hotelværter, Rønnere eller saakaldte Tolke samt en del Vognmænd – er 

interesserte med hverandre, saa den ene arbeider Forretningen i Hænderne paa den anden.
516
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Da Hans Unhjem bygget Hølgenes Hotel i 1891, var det ifølge Johan Setnes en liknende type 

«kapring» portierene bedrev ved dampskipskaien i Veblungsnes.517 Nye Hølgenes ble senere kjøpt opp 

av nok en engelskmann med planer om å etablere seg i Romsdal, Harold V. Aldred. Aldred anla her 

den første golfbanen i Norge, og endret navnet til Park Hotel.518 Beskrivelser som den av rønnerne er et 

forholdsvis sjeldent fenomen i Romsdals Budstikke, og er en av de lengste publiserte appellene til 

avisens lesere om å beskytte reisende mot denne typen praksis. Liknende beskrivelser gis med unntak 

av forbudet mot svart skyssvirksomhet fra 1885 ikke av Molde i årene - men Molde viser på sin side 

mange tegn til en svært velutviklet turistindustri, fra de celebre gjestene som beskrives i byen til Grand 

Hotels aktive rolle i byen med kjeglebanen,519 stadige reklamer for sine «varme og kolde Sø- og 

Ferskvandsbade»520
 og hotellenes utstillingsvirksomhet.521 Jevnlig publiserte annonser gjennom 

sommeren 1889 for retur av utlånte bøker fra Hotel Alexandra er nok et eksempel på at hotellene ble 

tatt i bruk av de lokale utenom selskapene som ble holdt tidligere i tiåret.522 En annonse sendt inn til 

Romsdals Budstikke fra en løytnant Wærness bosatt på Alexandra viser at hotellene også kunne bli tatt 

i bruk som midlertidige boliger: «Et a to møblerede værelser med frokost og aften ønskes lejet snarest 

mulig af løjtnant Wærness, Alexandra Hotel.»523 En stor annonse der flere av tiårets viktige 

trekkplaster ble tatt opp, ble trykket 16. august:  

Hotel Lerheim, Rødvenfjord. Beliggende i den herligste Turistrute mellem Molde og Romsdalen 

(Aandalsnæs-Veblungsnæs). Under den berømte Lerheimsklev. God behandling. Pene værelser. Rimelige Priser. 

– Heste og Kjöretöier skaffes. Fiskerige Ferskvande omkring Saltvandsström med Örret og Lax samt anden 

Saltvandsfisk ved Stedet. Herlig Natur og Udsigt over Rödvenfjord med Omegn. Gedemelk fra Ysteriet. Erik 

Lerheim, Indehaver.»
524

  

Denne fremstår som et forbilledlig eksempel på hvordan den sublime naturen, de moderne 

bekvemmeligheter, den gjestfrie vert, og det rustikke bondeliv kunne forenes. Dette understrekes videre 

av at hotellet var plassert på vei mellom Molde og Romsdalen. Dette er et eksempel på hvordan 
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turismen som ble drevet av den romantiske vendingen mot det ville nord, også med tiden brakte med 

seg klientell som krevde gode fasiliteter. Hoteller som Lereim må forstås i lys av disse interessene, og 

den underliggende motsetningen de representerte. 

 Til tross for en hel del omtale av hoteller i denne tiden, var det forholdsvis få som meldte om kjøp og 

salg av dem. Dette kan sannsynligvis delvis forklares av at turistsesongen i hovedsak var en tid for 

drift, ikke eierskifte. Følgende annonse sto i Romsdals Budstikkes Bekjendtgjørelser i juni 1890, 

samme utgave der det ble meldt at Hotel Romsdalshorn var åpent for sesongen:  

Fordelagtig Eiendom for Landhandel og Hotelvirksomhed til salgs. Et Landhandlersted, forenet med Hoteldrift, 

særdeles heldig beliggende i en af de mest naturskjønne Trakter i Romsdal, 7 Dampskibsmile fra Molde (…) I 

1888 er opført ny, tidsmæssig, større Hotelbygning. Stedet var i 1889 besøgt af et betydeligt Antal Reisende og det 

er sandsynligt, at Trafikken aarlig tiltager. Om ønskes kan det til Hotellet hørende Indbo medfølge (…) nærmere 

Oplysninger meddeles af Lensmand E. Hole, Eidsvaag pr, Molde.
525

 

Til tross for at uttrykk som sesong og saison ikke jevnlig ble brukt før siste tredjedel av tiåret for å 

beskrive tiden da turistene ankom, er det rimelig sikkert å anta at det eksisterte en sesong hele tiåret. 

Dette er i hovedsak basert på det norske klimaet, og faktorer knyttet til dette, som de tidligere nevnte 

diligencerutene. Tidspunktet hotellet ble annonsert antyder at det var ment å overtas i forbindelse med 

den nye sesongen, noe som kan være med på å forklare hvorfor inventaret også tilbys. Foruten 

hotellsalget, samt annonser for de gamle og de nye hotellene var det også disse årene utlyste logi som 

fremstår som rettet mot besøkende.526  

Turisme i keiserårene 

Avisens utgaver i sommermånedene 1889 og 1890 skiller seg fra tidligere år blant annet i mangelen av 

Anmeldte Reisende, men omtale av turistfarten var et vanlig tema i andre rubrikker. Forsommeren 1889 

ble innledet med en notis der det ble meldt at St. Sunniva og St. Rognvald dette året skulle gjennomføre 

13 turer til norge, hvorav en av disse til Nordkapp.527 Etter denne ble nok en ordnet artikkel med 

anløpstider publisert, i det som kan tolkes som en formalisering av avisens opplysninger om den nye 

turistindustrien, etter fjorårets publisering av en tilsvarende liste.  St. Rognvalds anløp i Molde 25. juni 

var den eneste av disse turene som ikke hadde vendestopp i Trondheim, men som reiste videre til 
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Nordkapp.528
 Det fremstår av materialet som om sommeren 1889 var et særlig godt år for turismen, 

også utenom ruteskipenes anløp: det ble meldt at åtte lystyachter fra Skottland og England alene hadde 

anløpt Molde mellom 9. og 24. juli.529
 Senere på sommeren ble det meldt at den atten år gamle Henri 

de Rothschild en reise til Nordkapp, med Molde og Bergen som stoppesteder på vei sørover. I dette og 

neste år var fokuset oftere på yachtene og turistskipenes anløp, men de Rothschilds besøk var 

antakeligvis nyhetsverdig på grunn av hans unge alder og formue på seksti millioner kroner, og bodde 

på Grand Hotel under sitt opphold.530 I Schiötz’ bibliografi fremkommer det at han skrev en bok i 

forbindelse med reisen, A travers les pays scandinaves.531 Dette står som eksempel på hvordan 

turistene ikke nødvendigvis ble identifisert som forfattere, noe som kan forklare at det omtales 

forholdvis få reisende forfattere i Romsdals Budstikke i denne perioden. 

 

I Romsdals Budstikkes aviser sommermånedene 1890 er det ikke desto mindre referanser til eller 

lengre artikler om turistfarten i hvert eneste nummer, og tendensene etablert tidligere fortsatte i disse 

årene. Tidlig på sommeren meldes det om forventede skip som Chimborazo og Garonne, deres 

anløpsdatoer og anslåtte tider i havn,532 og meldinger som «Turisttrafiken er endnu ikke rigtig begyndt. 

Veiret er straalende» ble trykket.533  Dampskipsannonsene i året bekrefter de øvrige artiklene om 

turiststrømmens mengde, med ekstraavganger til Nordkapp annonsert flere ganger.534 Lystturer og 

andre utflukter arrangert av private foreninger ble fortsatt annonsert, eksempelvis Det religiøse 

sangkors utflukt til Vestnes, og Ynglingeforeningens utflukt til Rødven og Lereimskleven.535 Den siste 

av disse besøkte det nybyggede Lerheims Hotel, noe en artikkel i avisen omtalte: «Flere besaa det 

nyoprettede Lerheims Hotel, der gav Indtryk af at være en af de bedste Hoteller i vore Landdistrikter; 

det var fuldstændigt tidsmæssigt.»536 Medregnet private lystturerble det annonsert mer enn 230 ganger 

for dampskip i de 27 utgavene sommermånedene 1890, hvorav 41 var annonser for reiser til 

Storbritannia eller kontinentet. Romsdals Budstikke 20. august er et representativt eksempel på 
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destinasjoner: Bergen, Trondhjem, Vadsø, Christiania, Leith, Newcastle og Hamburg.537
 

Tilstrømningen og tilknytningen til utlandet fremstår denne tiden som svært anselig. 

Tilknytningen til Norge og utlandet, som hadde vært avgjørende for utviklingen av turismen, var innen 

slutten av 1880-tallet en del av byens karakter sommerstid. Med den nye, kosmopolitanske sommertid 

hadde behovet for et dedikert turistorgan oppstått. Avissommeren 1889 ble innledet med en artikkel 15. 

juni, som annonserte at Molde og Romsdals Turistforening var stiftet dagen før. Bestyrelsen for de 

omkring 50 medlemmene var konsul Dahl, forstkandidat Wolff, sakfører Leth, agent Owren og kemner 

With.538 Foreningen utgav måneden etter en oversikt over dampskipenes avgangsider i 

lommeformat.539 Turistforeningen ble i mai 1890 gjort oppmerksom på en notis opprinnelig trykket i 

Bergensposten, der den bergenske turistforeningen ble oppfordret til å gå til innkjøp av «smaa Villaer 

paa afsidesliggende Steder, dog ikke forlangt fra Kommunikationssteder».540 Med det nye organet var 

det raskt blitt øynet en mulighet for en organisert utleie av mindre sommersteder, noe som hadde 

foregått i en mer uregulert form gjennom gjennom tiåret. Oppfordringen er ett av flere eksempel på at 

naboområdenes turistapparat kunne tjene som inspirasjon for den nye foreningen for Molde og 

Romsdal. 

Gaden som Hønsegaard: forbedringer på tampen av et tiår. 

Oppfordringer til å forbedre Moldes fremtoning fortsatte med uforminsket styrke disse årene. Gjennom 

juli 1889 ble flere oppfordringer innsendt til Romsdals Budstikke av både privatpersoner og 

ordensmakten. En av disse var innsendt under tittelen «Gaden som Hønsegaard», og innledet: «En 

Fremmed maa antagelig faa det Indtryk, naar han kommer her, at der er en af vor Byes 

Eiendommeligheder, at man benytter Gader og andre aabne Pladse til sin Hønsegaard. (…)», og 

oppfordret byens fjærkreholdere til å holde dyrene innendørs.541
 Også gårdbrukerene langs byens 

innfartsårer ble adressert, og bedt om å «gjøre hvad de kan, for at Lugt af Gjødsel ikke skal genere de 
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mest befærdede Veie lige ved Byen» samme måned.542 Slett vedlikehold av gatene – og et større fokus 

på dette – må antas å ha vært et problem, idet følgende annonse ble trykket sensommers 1889:  

Fra politiet. Med hjemmel af politianordninger af 1701 indskjærpes atter paabudet om feining 

af gade og fortouge hver onsdag og Lørdag og ellers saa ofte det gjøres fornødent. Molde 

politikammer 7 august 1889. A. Koren.543 

Innlegg som disse viser et vedvarende arbeid for å forbedre forholdene for turismen. Tiltak ellers i 

landet ble omtalt i denne perioden. Eksempel på dette er Aalesund-Søndmøre Turistforenings 

«Veiledning i Stel for Reisende»,544 samme turistforenings arbeid for å fastslå takster for vognmenn 

etter «ublu forlangender» og Turistforeningen for Bergens By og Stifts anmodning om jevnlige 

inspeksjoner av skysshester i turisttiden.545
 Dette viser at kystrutens vekst – og turiststrømmen som 

reiste med den - førte til et mer ordnet turistapparat langs Vestlandet, og at Romsdals Budstikke fant 

dette viktig nok til å melde om. Dette underbygges av artikkelen som tipset turistforeningen om 

muligheten for å gå til anskaffelse av hytter, slik den bergenske turistforening hadde blitt anbefalt. Nok 

en artikkel trykket i Romsdals Budstikke, denne opprinnelig fra Sundhedsbladet, rettet seg mot 

turistindustrien: «Om Hoteldrift av Viggo Glahn Ørbech er en liden Piece væsentlig beregnet paa de 

mange nye Hoteller, som der i den sidste Tid oprettes rundt om i Landdistrikterne. (…) Man faar den 

gratis ved i Brevkort at udbede sig den tilsendt af Forfatteren (…)»546
  

I 1890 bidro turistforeningen i Molde og Romsdal selv til profesjonaliseringen, gjennom organisering 

av vognmenn,547 samt da den utgav en ny publikasjon for reisende, noe som ble behørig omtalt i 

avisen: «Turistforeningen har utgivet en meget praktisk Erindringsliste over samtlige Dampskibes 

Ankomst til og Afgang fra Molde. Med vor udviklede Dampskibsforbindelse vil Ruten visselig hilses 

med Glæde saavel af det reisende Publikum som af Andre.»548 Begge disse annonsene henviste til 
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agent Owren. Innen 1890 var turistforeningens medlemstall steget til 71 – en anselig medlemsøkning 

etter ett år.549  

Slik keiserbesøket satte sitt preg på omtalen av turismen, ble også en av oppfordringene til 

istandsettelse av byen farget. Denne artikkelen hadde til forskjell fra tidligere klager de lokales hensyn i 

fokus i forbindelse med byforskjønnelsen. Kjølvannet hadde knapt rukket å stilne etter den keiserlige 

eskadre da følgende artikkel ble sendt inn: 

At komunen har en rund pung ianledning af keiserbesøget, er visselig bare vel og bra. Men en om den samme 

komune kunde have lidt bedre raad til at gjøre, hvad den skylder, og hvad vi skatteborgere tror at kunne forlange? 

Vi, som bor nedenfor Olsmedbakken kjender lidt til den – for i en by at være – rent utrolige mangel paa 

kloakledning, og jeg tror, vi har et berettiget krav paa, at komunebestyrelsen snarligt retter paa dette – trods 

sundhedskommisionens beobachtuing – mere end usunde forhold. (…)
550 

Denne fremstår som et ekko fra innlegget «Det er en bekjendt Sag» fra sensommeren 1883, der blant 

annet kloakkforholdene i Molde ble klaget på – skjønt da, med henvisning til turistene.551 Følgende 

artikkel fra Romsdals Budstikke 9. august ble gitt førstesideplass da den tok opp dampskipenes 

forsinkelser: 

Denne Uge gik ikke Kystdampskib sydover fra Lørdag til Nat til Torsdag. ‘Jonas Lie’ som skulde være her Tirsdag 

Aften kom Torsdag Eftermiddag kl. 6 over 40 Timer forsinket. Paa begge Hoteller gik et større Antal Reisende og 

ventede hele Natten, da vedkommende hadde forsømt at telegrafere Forsinkelsen til Molde. Dette er i Turisttiden, 

da Molde skaffer Dampskibene flere Reisende end de allerfleste andre Byer.
552

 

Innlegget kan ikke bare stå som bevis på at kystens infrastruktur langt ifra var perfekt, men også vise 

en forholdsvis sjelden komparasjon som viser Moldes status i denne tiden. Den 13. august ble nesten 

kvarte førstesiden viet til nok en klage. Denne bekreftet poengene i den forrige klagen: 

Naar gaar der Dampskib til Bergen ; naar gaar der til Trondhjem, saa spørger de Reisende i vore Hoteller. 

Svaret blir inat ‘men naar næste Gang’? Imorgen Nat. Det var da en velsignet Ordning, udbryder de Reisende, som 

er reist ud for at rekreere sig, Nattetrafik paa de af Turisterne mest benyttede Stoppesteder, det vil sige, man skal 

rekreere sig med Nattevaagen! (…) Vi nævnte i forrige No., hvad der var passeret for en 8 Dages Tid siden. 

Reisende gik i Hotellerne om Natten, gned sig i Øinene og ventede; Dampslupperne som skulde føre dem om bord, 
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laa med Damp oppe, mens Kystskibet var langt nordenfor Trondhjem, noget som for Molde var en dyb 

Hemmelighed – og dog er her Telegrafstation, som er aaben fra Kl. 8 Morgen til 9 Aften.
553

 

Amtmannsberetningen for 1886-1890 underbygger inntrykket Romsdals Budstikke i perioden har gitt. 

Ni dampskip knyttet byene og distriktene sammen, og i Molde alene var det på det meste fire dampskip 

i perioden 1886-1890.554
 Det ble innledningsvis nevnt at den jevne innbyggeren i amtet levde 

«tarveligt», og at «Nogen nævneværdig Forandring i Levemaaden er neppe indtraadt i Perioden».555 

Det ble påpekt i underkapittelet for Molde at jordbrukerne hadde gode muligheter for å selge 

grønnsaker og frukt til god pris til hotell og dampskip, og at det ikke var tvil om at dette var en 

inntektskilde som i stor grad var uutnyttet.556 De siste årenes vekst i turismen og dennes tilskudd til 

byen ble også vektlagt: «Turisttrafiken har i Femaaret været i betydeligt Tiltagende og antages at have 

tilført Stedets befolkning adskillig Indtægt. Hotelvæsenet maa siges at staa paa et repsektabelt 

Standpunkt.»557 I perioden ble også torvkaien bygget ut, to nye gatelykter anskaffet, og en ny vei 

gjennom Schultzhagen beskrevet.558 Den kortfattede stilen amtmannsberetningene ble skrevet i 

fordølger ikke den viktigste utviklingen fra 1880-årenes start: at turismen hadde blitt et levebrød.  

Tross konjunkturene og den stagnerende befolkningen hadde et anselig apparat bygget seg opp i Molde 

og Romsdal i løpet av perioden. Takket være sin beliggenhet og det aktive arbeidet som ble gjort, ble 

Molde en destinasjon, så vel som et stoppested på vei nord- eller sørover. Romsdals Budstikkes 

skildringer fra 1880-årene viser et turiststed som ble etablert for alvor - ikke kun for den sporadiske 

pionerturist, lakselord eller tindebestiger, men for en ny type turisme: masseturismen. 

 

 

                                                 
553

 Naar gaar der Dampskib til Bergen ; naar gaar der til Trondhjem, Romsdals Budstikke 13.8.1890, 1. 

554
 Statistisk Sentralbyrå, Amtmannsberetning 1886-1890, 2.bd., kap. XV., 19. 

555
 Statistisk Sentralbyrå, Amtmannsberetning 1886-1890, 2.bd., kap. XV., 21. 

556
 Statistisk Sentralbyrå, Amtmannsberetning 1886-1890, 2.bd., kap. XV., 33. 

557
 Statistisk Sentralbyrå, Amtmannsberetning 1886-1890, 2.bd., kap. XV., 35. 

558
 Statistisk Sentralbyrå, Amtmannsberetning 1886-1890, 2.bd., kap. XV., 34. 



   

 

115 

 

4. Oppsummering 

4.1. Ti transformative år 

Johan Schneider innledet sin byhistorie med et forbehold om den tidsmessige avgrensningen han hadde 

gjort i arbeidet. Den avsluttende tidsavgrensningen var satt til 1860, men et unntak ble gjort for det 

korte avsluttende kapittelet, «Molde og Romsdalen skildret af Reisende – Molde som Touristby». Det 

er ikke vanskelig å se hvorfor Schneider anså denne tiden for å være verdt å inkludere som et 

konkluderende kapittel: 1880-årene fremstår helhetlig som en transformativ og ekstraordinær tid, og for 

Schneiders del var dette ikke bare noe han hadde opplevd, men endog skrevet om som redaktør i 

Romsdals Budstikke.  

Oppgavens overordnede mål har vært kartlegging og analyse av turismen i Molde og Romsdal 1880-

1890. De sentrale spørsmål har vært: Hvordan foregikk turismen? Hvordan ble den skildret av de 

lokale? Hva gjorde de for å komme den i møte, og hva tentke de om sin egen rolle? Svarene på disse 

spørsmålene kan finnes i Romsdals Budstikkes artikler, innsendte og gjentrykkede tekster. Å forstå hva 

som drev de reisende dit, er første steg mot å forstå hvordan Molde og Romsdal ble en 

turistdestinasjon, og hvordan den lokale responsen på turismens vekst styrket interessen.  

4.2. Oppsummering av del 2: hva trakk turistene nordover? 

Turistboomen Molde og Romsdalen opplevde i den undersøkte perioden var, satt i historisk kontekst, et 

produkt av en lang utvikling innen den europeiske reisetradisjon. Mer riktig vil det være å kalle den et 

resultat av et sett med overlappende tendenser og interesser, som samlet var drevet av en ny estetisk 

forståelse av landskap og natur, og muliggjort av teknologisk utvikling. Etter århundre med reiser til 

middelhavsområdet, ble interessen for nordområdene vekket i forbindelse med denne vendingen. 

Turistene som søkte til Norge på 1800-tallet hadde beholdt en sterk litterær tradisjon fra tidligere 

reiseformer, og det er et rikt korpus av reiselitteratur fra perioden. Mange reiseskildringer av Norge i 

denne perioden bærer preg av en stor begeistring for naturskjønnhet, interesse for lokal kultur og 

historie, og en fascinasjon for lokalbefolkningen, især den landlige.  

Utbyggingen av et kystomspennende nettverk av dampskip var viktig for å gjøre reiser til sjøs mer 

forutsigbare. Som en del av det kystomspennende nettverket av skip, først etablert av Postverket, og så 

fra midten av 1850-tallet i økende grad trafikkert av private, var Molde gunstig plassert på veien mot 

Nordkapp. Foruten denne rollen som stoppested for nord- og sørgående ruter, var tilknytningen til 

innlandet via Romsdalen, nok en gjennomfartsåre. Etter tiår med reisepionervirksomhet, lakselorder og 
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fjellklatrere, ble Molde på 1880-tallet i større grad en destinasjon i seg selv, i tillegg til å være et stopp 

langs kysten. 

4.3. Oppsummering av del 3: Romsdals Budstikke 

Romsdals Budstikkes omtale av turisttrafikken i tiåret utviklet seg, både i omfang og i tema. Ved 1880-

tallets start eksisterte det utvilsomt en turisttilstrømning av en ikke ubetydelig størrelse, som avisen 

Romsdals Budstikke kun i mindre grad beskrev. Dette var i hovedsak orientert rundt spesielle 

hendelser, og i mindre grad på rutinemessig trafikk, forbedring av det lokale turistapparatet og artikler 

der det lokale selvbildet som turistdestiasjon kunne ses. Fokuset på forskjellige turistrelaterte tema økte 

med den tiltakende trafikken, og forteller om en avis som i løpet av et tiår tilpasset seg  til Molde og 

Romsdals nye rolle. 

De største hotellene i Molde i perioden var Grand Hotel og Hotel Alexandra. Disse representerte 

henholdsvis Moldes gamle og nye hotelldrift, og sto begge klare til midten av 1800-tallet. Grand Hotel 

var et prestisjeprosjekt som skulle dra Moldes økonomi i gang. Alexandra var et eldre hotell som etter 

et eierskifte ble oppusset til førsteklasses standard. Parallellt med dette kom flere hotellaktører på 

banen i Romsdalen for å imøtekomme turistene. Annonser og artikler om hotell- og logivirksomhet ble 

i løpet av perioden oftere trykket, og viser at det fra lokalt hold ble jobbet aktivt for å trekke turistene 

til Molde og Romsdal. 

Turistene kom til Molde og Romsdal i perioden reiste dit på flere måter: sjøveien nordover og sørover 

var godt trafikkert av kystskip, det ble med tiden flere reisende langs kysten på dedikerte turistruter fra 

Norge og senere utlandet. Andre reiste med private lystyachter, en trend som synes å ha økt markant i 

perioden. De lystreisende reiste ofte til Åndalsnes og Veblungsnes som en del av Moldebesøket.  

Anmeldte Reisende, en rubrikk som omtalte hvem som bodde på Hotel Alexandra og Hotel Molde, 

viser en internasjonal og sammensatt turistgruppe fra forholdsvis tidlig i perioden. Denne rubrikkens 

bortfall skjedde i samme periode som periodens turistiske kulminasjon: årene turistforeningen ble 

stiftet og begynte sitt arbeid, og keiser Wilhelm II besøkte området. Besøk fra berømtheter ble ansett 

som viktige fra redaksjonelt hold, og flere ting tyder på at disse hadde en forsterkende effekt.  

Sett under ett fremstår tiåret som en tid preget av økende turisme og interesse for den, en tydelig vekst i 

initiativ til å bygge ut en destinasjon, samt en tid der de lokale i stadig større grad ikke bare vurderte sin 

egen rolle som turistdestinasjon alene, men aktivt observerte turismen ellers i Norge. Leserne av 
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Romsdals Budstikke fremstår velinformerte, engasjerte og - med tiden – genuint opptatt av å etablere et 

godt sted for turistene. 

4.4. Avsluttende bemerkninger 

Denne oppgaven har vist hvordan sentrale elementer i turismen i Molde og Romsdal utviklet seg i 

perioden 1880-1890. Arbeidet med å kartlegge, skildre og analysere den tidlige fasen til de store 

turistårene har reist flere mulige fremtidige forskningsspørsmål.  Ett eksempel på dette er en 

komparativ historisk studie av Molde Blad og Romsdals Budstikke, for å undersøke nærmere hvordan 

de politiske skillelinjene i perioden avtegnet seg. Et annet mulig tema er en systematisk gjennomgang 

av omtale av Molde og Romsdal, basert på turistlitteratur. Her vil Schiötz’ bibliografi være et sentralt 

og verdifullt utgangspunkt. En tredje mulighet som denne oppgaven delvis har berørt, er forholdet 

mellom skjenkebevillinger, bolagsutbygging og alkoholpolitikk generelt i den økende turiststrømmen.  
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