
 

Nordenfjeldske Sang- og Spacérgruppe  
inviterer igjen til en kystekspedisjon, denne gang til 

Kristiansund og Grip 
 

 Aktuelle turmål i Trøndelag vi ikke har besøkt begynner å bli få. Vi kaster derfor våre øyne på 
nabofylket i sørvest, noe vi forøvrig gjorde også i 2015, da vi besøkte Veiholmen. Denne gang 

er det Kristiansund som får gleden av vårt nærvær. Nordmøres hovedstad er vel verdt et besøk,  
og har mye å tilby. Bl.a. en tur ut til Grip, som en gang var landets minste kommune. 

 
 

Litt info 
 

Kristiansund er plassert på 4 øyer, eller 'land' som det heter der. Nemlig Kirklandet, Nordlandet, 
Gomalandet og Innlandet. Mellom landene går Sundbåten i fast rute. Dette er faktisk verdens 
eldste selskap for kollektivtransport, og har vært kontinuerlig i trafikk siden 1876. 
Fra 1600-tallet var dette et Ladested og ble kalt Lille-Fosen, som antyder at det var et skjulested 
eller god havn. I dag har den ca 18.000 innbyggere, og fikk bystatus som Christianssund i 1742, 
navngitt etter kong Christian VI. Den har en godt beskyttet havn mellom landene, og ligger gunstig 
til ved skipsleie langs kysten. Framveksten av byen var tuftet på trelasteksport, fiskeri og 
klippfiskproduksjon. Spanske handelsskip trafikkerte byen for å kjøpe klippfisk, og spanjolene har 
æren av å ha innført Bacalao i byen. Skipene som kom hadde jord som ballast. Denne ble losset 
og brukt på kirkegården på Gomalandet. Som en følge av dette er det fortsatt en ganske frodig og 
eksotisk flora der. Under krigen ble byen stygt ramponert av bombing. Av 1300 bygninger ble 800 
ødelagt eller skadet. Dagens næringsliv er først og fremst basert på olje og gassproduksjon på 
Haltenbanken. Kirklandet kirke bygget i 1964 er en av de første moderne kirker i Norge, et meget 
særegent bygg, som ikke ser ut som de gamle kirker.  
Byen har hatt sin opera siden 1928, og har fostret kulturpersonligheter som Edvard Fliflet Bræin, 
Arnulf Øverland, Tordis Maurstad, Frode Alnes og Lynni Treekrem. Ole Gunnar Solskjer og Øyvind 
Leonhardsen er oppvokst her, og i 2017 spiller Kristiansund Fotballklubb i Tippeligaen. 
 

Grip er en øygruppe ca 12 km nordvest for byen. Her har det bodd folk siden 1100-tallet, og 
øygruppa var egen kommune fra 1897 til 1964, da den ble innlemmet i Kristiansund. Den var 
landets minste kommune, med areal på ca 0,5 kvkm og 115 innbyggere. Grip har faktisk en 
stavkirke, bygget på 1400-tallet med plass for 80. Den ligger sentralt plassert på øya, og var en 
plass innbyggerne søkte tilflukt når stormene raste på det verste. Grip fyr ligger på det nordligste 
skjæret. Fiske var grunnlaget for bosettingen her ute, og det er trolig Nordmøres eldste tettsted. 
Grip ble fraflyttet i 1974, og husene er nå fritidsboliger. Skolen er omgjort til kro, og har et par rom 
for overnatting. Det finnes ikke grunnvann på øya, så drikkevann må bringes fra fastlandet, og 
toalettene går på sjøvann. Strøm fås fra eget aggregat på øya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Detaljert program 
 
Fredag 4.august      kl 1215: Avreise Trondheim, hurtigbåtterminalen 
   kl 1310: Avreise Brekstad 
   kl 1540: Ankomst Kristiansund 
   kl 1730: Spacértur Vanndamman 
   kl 1930: Middag 
    
Lørdag 5.august      kl 0900: Frokost  
   kl 1000: Avreise til Grip 
   kl 1300: Avreise fra Grip 
   kl 1700: Spacértur til Innlandet  
   kl 1900: Middag, på Dødeladen 
 
Søndag 6.august     kl 0900: Frokost  
   kl 1000: Sundbåt til Gomalandet 
   kl 1030: Spacértur rundt Vågen, 
     besøk Patrick Volkmar 
   kl 1615: Avreise Kristiansund 
   kl 1850: Passering Brekstad 
   kl 1950: Ankomst Trondheim 
 
Det er ikke nødvendig å ha med sovepose eller underlag. 
Vi er ikke garantert godt vær, så ta med klær som tåler en støyt.  
 

Vi overnatter på Hotell Fosna. De serverer frokost, og har oppholdsareal med bar. Ingen 
middagsservering, så den må inntas på annet sted. Mat medbringes i den grad man ønsker å ha 
egen matpakke med på utfluktene. 
 
Hotellet har dobbeltrom, enten med 1 dobbeltseng, eller 2 enkle senger, hhv kr 960,- / kr 1160,-. 
Frokost er inkludert. 
 
 

Pris: 
 

Det blir følgende totalpris: 
Fra Trondheim: Voksne kr 2.900,- Pensjonister kr 2.300,-. 
Fra Brekstad: Voksne kr 1.300,- Pensjonister kr 1.250,- 
 
Dette inkluderer all transport, frakt av bagasje, 2 overnattinger, landdram og startkontingenter. Det 
kan bli mindre endringer i prisen, spesielt ved endret deltagerantall. 
Vi regner ut og tar endelig oppgjør når vi er vel framme i Kristiansund. 
 
 

Påmelding: 
 

Påmelding ved å betale inn depositum på kr 500,- til konto 0540.96.40844 snarest,  
og senest innen 1.april 2017.  Merk innbetalingen med "Kristiansund".  
Send gjerne mail/SMS i tillegg.  
Vi har i utgangspunktet 30 plasser. Hvis turen blir fulltegnet gjelder "Først til mølla". 
 
Opplysninger: Per H. Sæbø, 97062458, perhsabo@ntebb.no 
 

 


