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HVORFOR SKAL VI HA EN KULTURMINNEPLAN?  

 

Kulturminner og kulturmiljøer er viktige ressurser og et felles gode. Kulturminner er en kilde til 

kunnskap, opplevinger, grunnlag for verdiskaping og styrking av lokal identitet og fellesskap. 

Bevisstheten rundt egen historie og ivaretakelse av verdifulle spor etter levd liv fra langt tilbake i tid 

og frem til i dag er derfor viktig.  

 

Kulturminner er ikke-fornybare ressurser og det som ikke bevares går tapt for alltid. Det er umulig å 

forutse hva som blir verdsatt og regnet som verneverdig i fremtiden. Kunnskapen og bevisstheten vi 

har om kulturminner er sentrale for prioriteringene vi gjør nå, og våre valg vil få følger for all fremtid.  

 

Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser og 

grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Disse ressursene skal forvaltes til det beste for 

den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner på en bærekraftig måte. For å lykkes med 

kulturminnevernet skal det også tilpasses de endring- og utviklingsbehov som oppstår.   

 

Identifisering av viktige kulturminner og kulturmiljøer i en kulturminneplan blir et viktig 

kunnskapsgrunnlag i kommunens samlede forvaltning av kulturminnene. En kulturminneplan kan øke 

kunnskapen og bevisstheten rundt temaet, slik at kulturminner blir synliggjort og brukt. Det 

forventes at kommunene bruker plan- og bygningsloven til å verne kulturminner og kulturmiljø ved å 

gi dem hensynssoner i kommuneplanens arealdel.  

 

Riksantikvaren har gjennom flere år vært opptatt av å styrke kommunenes arbeid med kulturminner, 

gjennom satsningen «Kunnskapsløft i Kulturminneforvaltningen». Økonomisk støtte til utarbeiding av 

kulturminneplaner har vært ett av innsatsområdene. Selv om behovet for en kulturminneplan for 

Molde kommune har vært tydeliggjort i ulike sammenhenger i mange år, er det først med støtten fra 

Riksantikvaren og prioritering av kapasitet i kulturtjenesten, at arbeidet med en kommunal 

kulturminneplan er muliggjort. 

 

MÅL 
 

OVERORDNET MÅL FOR PLANARBEIDET:  

Å bidra til økt kunnskap om og verdsetting av kulturminnene våre. 
 

VIKTIGE DELMÅL:  

Kartlegge og beskrive våre viktigste kulturminner og kulturmiljø.  
 
Bidra til å redusere tapet av kulturminner og kulturmiljø gjennom at kunnskap om disse inkluderes i 
kommuneplan og reguleringsplaner. 
 
Lage en skjøtsels- og formidlingsstrategi som gjenspeiles i planens handlingsdel.  
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OM PLANARBEIDET 
 

PLANPROSESS  

Planen er utarbeidet som en kommunedelplan etter reglene i plan- og bygningsloven. 

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2018.  

 

Kulturtjenesten i Molde kommune har hatt prosjektledelsen for planarbeidet. Det ble etablert en 

arbeidsgruppe med slik sammensetning: 

Janny Meese, kultursjef  
Jan Olav Szontheimer, konservator ved Romsdalsmuseet 
Jens Peter Ringstad, representant fra Fortidsminneforeningen avdeling Romsdal  
Tove Gjelsten, avdelingsingeniør ved plan- og utviklingsavdelingen 
Roar Moen, avdelingsingeniør ved byggesak og geodata  
Siri Kiviranta, kulturkonsulent 
 
Arbeidsgruppen har hatt seks møter i tidsrommet august 2018 til mai 2019. Arbeidsgruppen har stått 

for gjennomføring av folkemøter med oppstartsmøte på Romsdalsmuseet og folkemøter på Skjevik, 

Kleive og Nesjestranda.  

 

MEDVIRKNING 

Arbeidet med kulturminneplanen er annonsert på de tradisjonelle måtene i avis, på nettside og 

Facebook. I tillegg fikk folkemøtene ekstra oppmerksomhet i media, det var oppslag i Romsdals 

budstikke og et intervju i radio med kultursjef Janny Meese. Resultatet av folkemøtene er 

oppsummert i egen rapport og er et vedlegg til planen.  

 

METODE 

Innspillene til planarbeidet har gitt oversikt over et mangfold av kulturminner. Oversiktene er samlet 

i lister som er gjennomgått systematisk. Kulturminnene er vurdert og vektet etter faglig skjønn med 

støtte i vernekriteriene: kunnskapsverdi, opplevelsesverdi, bruksverdi og forsterkende overbyggende 

verdi. Det har vært arbeidsgruppens syn at dette omfattende arbeidet gjøres best ved å bruke 

kulturminnefaglig kompetanse. Tidligere fylkeskonservator Jens Peter Ringstad, fikk oppdraget med å 

foreta denne vurderingen. Han har sluttført arbeidet med registreringene fra kulturminnekafeene, 

gjort feltarbeid, hatt kontakt med informanter og innhentet annen dokumentasjon der det har vært 

nødvendig. Han har til slutt gått gjennom hvert enkelt kulturminne og vurdert og vektet dem etter de 

kulturvernfaglige kriteriene som er nevnt over. Hans forslag ble deretter diskutert og arbeidsgruppen 

konkluderte på graden av lokal, regional eller nasjonal verdi. 

 

AVGRENSNING 

Planen omfatter faste kulturminner, og i hovedsak nyere tids kulturminner (etter 1573) som er 

kommunens ansvar.  
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HISTORIEN OM MOLDE FORTALT AV JARLE SANDEN 

DET STORE LANDSKAPET OG DE FØRSTE BOSETTERNE 

 

Det var det store romsdalske landskapet som møtte de første menneskene som slo seg ned her mer 

eller mindre fast. Romsdal og Molde eksisterte ikke som en region med grenser i forhold til andre. 

Det gjorde heller ikke Norge. Med andre ord, kommunegrenser eksisterte ikke for 10 000 år siden.  

 

Landskapet hadde imidlertid de samme hovedtrekkene som i dag, med unntak av at fjordnivået var 

høyere. Vi må forestille oss at Moldeholmene og Hjertøya var under vann lenge. Veøy var delt i to 

øyer lenger inn i fjorden. Etter hvert som holmer, øyer og strender steg opp av havet som et resultat 

av landhevingen, er det i disse områdene vi oftest finner fornminner i form av gravrøyser og 

boplasser. Her finner vi sporene etter de første som slo seg ned på de mest tilgjengelige og 

gunstigste plassene. Landskapet ble gradvis mer og mer likt slik vi kjenner det i dag. På mange steder 

har det vært sammenhengende bosetting i tusenvis av år. 

 

Romsdal er kjennetegnet av en vid utsikt, med øyer, holmer og skjær, omkranset av ei relativt lav og 

grønn fjellrekke i nord, i motsetning til fjellene i sør - selve Moldepanoramaet - som er høyrere og 

med et alpint preg lengst i øst, mens det blir gradvis lavere desto nærmere vestkysten man kommer. 

I øst er det djupe daler, elver og innsjøer. Kysten har delvis fjell, men også vide kystsletter, øyer, 

holmer og skjær. Fra fjellvatn og små innsjøer renner det utallige elver og flombekker nedover liene 

mot fjorden. Mellom fjord og fjell, i det naturlig skrånende beltet fra lia til fjøra og strandsonen, fra 

Kringstad til Kleive, på Bolsøya og Nesjestranda, var dette gunstige lokasjoner midt i matfatet. Dette 

bekreftes av bo- og gravplasser der de første bosetterne valgte å slå seg ned. Her var det lune viker 

og bukter, nærhet til sund med sterk strøm, sjøldrenerende jord, og ikke minst lett tilgang på mat. 

Naturressursene var avgjørende faktorer for hvor folk slo seg ned.  

 

I og langs fjordene var det en variasjon av fisk hele året, spesielt med det fiskerike Julsundet i vest. 

Dette inkluderte sjøvilt, småkval, sjøfugl og muslinger. I liene og på fjellviddene jaktet de første 

bosetterne skogsvilt og andre dyr, også med sesongvariasjoner. De første «moldingene» var et jeger- 

og fangstfolk, kanskje halvnomader med en aksjonsradius på 1-2 mil i sin ressursutnyttelse. De måtte 

bo i matfatet.  

 

Kommunale arealplaner med reguleringsbestemmelser fantes ikke. Tomter med panoramautsikt var 

enda mindre avgjørende for «tomtevalg.» Det er i dette landskapet vi stort sett bor i Molde 

kommune i dag, selv om boligområder og industrianlegg, handel og sørvisfunksjoner, nå lokaliseres 

ut fra helt andre kriterier. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

VEØYA I MIDDELALDEREN  

 

Middelalderen i Romsdal var preget av Veøya som sentrum, altså lenge før Molde gradvis vokste 

fram. Fra 1100-tallet til 1300-tallet var Veøya «byen», et kjøpsted med lokal, regional, nasjonal og 

internasjonal handel med to naturgitte havner.  

 

Veøya var også det religiøse og administrative senteret for store deler av Romsdal. Kirkas betydning 

var stor, noe som fremdeles er synlig, med steinkirka St. Peters kirke, som står der fra 11-1200-tallet, 

som antagelig var Veøyas blomstringsperiode.  

 

Svartedauden – byllepesten, som rammet Norge, og dermed Veøya, midt på 1300-tallet, bidro 

sammen med flere andre faktorer til at Veøya stagnerte og at dens betydning ble redusert i 

århundrene som fulgte. 

 

NYERE TID – FISKEVÆRENE OG MOLDE 

 

På 15- og 1600- tallet, 2-300 år etter at Veøyas storhetstid avtok, danner det seg nye 

bosetningsmønstre, med de første tegn til senterfunksjon i Molde, sammen med fiskeværene på 

Romsdalskysten, som Ona, Lyngvær, Bjørnsund og Bud. Dette hang sammen med utvikling av ny 

fiskeriteknologi og utvidet internasjonal handel med fisk og fiskeprodukter. 

 

Imidlertid var det en ny næring som var den sterkest medvirkende årsaken til Molde bys gradvise 

fremvekst. Elvene var viktige for hvor folk bosatte seg, for det dreide seg om tilgang både på vann og 

energi, noe som var grunnleggende forutsetninger for menneskelig virksomhet: drikkevann, vann til 

matlaging, klesvask, personlig hygiene, vann til husdyra, til fløting av tømmer. Elver og flombekker ga 

historisk sett energi til å drive kornkverner og sager, og dette åpnet også etter hvert for at 

småindustri og annen virksomhet kunne etablere seg ned langs slike elver. Elvene gav grunnlag for 

bedre sjølberging på mange områder, og elvene som ressurs toppet seg da den europeiske 

etterspørselen etter trelast var på det høyeste på 15-1600 tallet.  
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Framveksten av ladestedet Molde, ved Moldeelvas munning, har nær sammenheng med akkurat 

dette. Ei naturlig, godt beskytta havn var en fordel. Fiskeriene var viktige, men det var den 

internasjonale etterspørselen etter trelast, og dermed den lokale furuskogen, som medvirket til at 

«Molde Fjære» på slutten av 15- og begynnelsen av 1600-tallet ble et lite senter.  

 

I Moldeelva, på Haukebø, og der det var ei elv eller en bekk sterk nok til å drive et vasshjul som igjen 

dreiv oppgangssaga, ble det bygd sager og skåret plank. Det samme skjedde i elvene på begge sider 

av Fannefjorden og Langfjorden. Det var opptil flere sager i hver elv. I 1610 var det registrert ca. 86 

sager i Molde og i bygdene rundt, hovedsakelig øst for ladestedet og helt inn til Osen. I 1623 var 

antallet 122 sager. 

 

Hollenderne var de største kundene, og trelastboomen i Romsdal kalles derfor «Hollendertida». Fra 

denne tida kan vi ennå noen steder finne rester etter ballastrøyser i strandsonen. Ballastrøysene var 

et resultat av at de utenlandske seilskutene som kom hit var lastet med ballaststein. Ved 

lasteplassene ble ballaststeinen kastet over bord, før trelasten så ble lastet om bord. Det kan være 

vel verdt å kartlegge og ta vare på disse ballastrøysene der det er mulig, for de er interessante kilder 

til kunnskap om vår handels- og eksporthistorie. 

 

Skogene ble hogd ut og trelasthandelen tok gradvis slutt. I løpet av 1700-tallet ble fiskeriene etter 

torsk og sild viktigere, og etter hvert avgjørende for Moldes videre vekst og utvikling.  

 

Dette var sentralt for at Molde fikk bystatus i 1742. Byvåpenet med en hval og ei sildetønne er slik 

sett både et næringshistorisk tidsminne og kulturminne. Embetsmenn, handelsmenn og 

gardbrukerne, som for eksempel på Moldegård, hadde store interesser knyttet til fiskeriene og 

fiskehandelen. Det meste av sjøhus og lagerbygg for spekesild, tørrfisk, klippfisk, tran og skipsverft, 

som dominerte sjøfronten, har for lengst gått tapt, sterkt framskyndet av katastrofer på 1900-tallet. 

 

Før 1916 dominerte sjøhusene byens fasade mot sjøen. Sjøhusene stod delvis på påler i sjøen slik at 

fartøyene kunne komme helt inntil byggene uavhengig av flo og fjære. Andre sjøhus hadde kai ut mot 

fjorden. Sjøhusene i 2-3 etasjer hadde karakteristiske vindehus i mønene for lasting og lossing av 

handelsvarene som i hovedsak var fisk og fiskeprodukter: tørrfisk, sild, klippfisk, tran men også 
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trelast. Lukten i hovedgata etterlot ingen tvil om hva som var produsert og lagret i sjøhusene. 

Byggene var enten grå og værbitte, eller etter hvert hvite og rødmalte med skifer- eller røde 

teglsteinstak. Sjøhusene lå tett i tett, vegg i vegg og fulgte gateløpet som reint fysisk svingte seg i 

samme form som fjordbukta. For øvrig et trekk som former Storgata i dag også. 

 

 
Fjordbukta i Molde 

 

Ett av sjøhusene fra Molde er bevart. Dette stod opprinnelig i havna sørøst for Alexandra Hotell. Det 

ble solgt og brukt på Husøya ved Ona, før det ble et kulturminne og flyttet til Fiskerimuseet på 

Hjertøya, på slutten av 1940-tallet. 

 

 
 

Det brune lave sjøhuset «Kaka», sørøst for Hotel Alexandra. 
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BYBRANN OG KRIGSBOMBING «FANNESTRANDSKULTUREN» PANORAMAHISTORIE OG 

HJERTØYA 

 

I nyere tid ble Molde rammet av to store katastrofer, bybrannen i 1916 og bombingen i 1940, under 

2. verdenskrig. Det betyr at historien med en tidslinje på bortimot 300 år er vanskelig, eller bortimot 

umulig å se og oppleve i det bebygde landskapet. Historien er delvis dokumentert i byhistoriebøkene 

og i årsskriftene til Romsdal Sogelag, Romsdalsmuseet og ei rekke andre temabøker.  

 

 
 

Parallelt med næringstilpasningene gjennom århundrene, var Molde, både som ladested og etter 

hvert som by, sete for amtsadministrasjonen. Romsdal Amt var etablert i 1671. Molde ble 

administrasjonsbyen. Bysentrum har av årsaker nevnt tidligere, få kulturminner om denne delen av 

byhistoria, med unntak av rådstua i Øvre veg.  

 

Derimot representerer bygningsmiljøet fra Moldegård og østover til Årø, med sine mange bygninger 

med hageanlegg av vesentlig kulturhistoriske verdi, en viktig del av byens historie. De forteller om 

embetsmannsbyen, om landbruk og fiskeri, om handelsmenn, Moldes elite og Kristiansunds 

klippfiskadel som hadde sine sommerresidenser langs «Fannestranden», med Retiro som det 

ypperste eksempelet.  
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Den såkalte «Fannestrandskulturen» er rimelig bra dokumentert i lokal- og kulturhistorisk litteratur. 

Til sammen er kulturminnene på denne strekninga viktig for Moldes historie, ikke minst i lys av alt 

som har gått tapt i sentrum som skyldes katastrofer og nyere samfunns- og byutvikling. Denne 

bygningshistorien, som starer med Moldegård og avsluttes med Lergrovik og Ytre og Indre Årø gård, 

har sammen med restene av ikke ødelagte landskap, stor verdi reint historisk, estetisk og 

opplevelsesmessig, og forteller om byhistoria særlig på 1800-tallet. Fannstrandsalleen, anlagt i 1790, 

som understreket denne bebyggelsen øst for byen, bidrog til å gjøre Molde kjent både nasjonalt og 

internasjonalt.   

 

Idyllen langs Fannestranda for byens elite, fører rett over til turistnæringa som ble viktig i Molde på 

siste del av 1800-tallet. Begge turisthotellene i «særklasse», Grand og Alexandra med sine 

parkanlegg, ble ødelagt av brann og bombing. Det samme ble byens karakteristiske trehusbebyggelse 

og panelarkitektur med små og store hager. Unntaket er rester av denne bebyggelsen ved 

parkeringstunnelen, langs Strandgata, i Fannestrandsvegen og fra Ranvikhjørnet til Moldegård. 

Samlet sett er dette kulturminner av stor interesse på like linje med «Fannestrandskulturen». 

 

Derimot er de tre gamle utsiktspunktene, som var Moldes hovedattraksjoner, bevart. Rekneshaugen 

med paviljongen fra 1887, Storlihytta og gamle Vardestua er kulturminner fra turismens første 

gullalder, men de var også viktige for byens innbyggere i et samfunn med mer og mer fritid. Disse 

minnene har dessuten i seg ei historie der naturen og det store landskapet møtes; utsikt til fjorder, 

skogkledte øyer og det «evige» panorama.  
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I dette perspektivet hører Hjertøya og småbruket på Hjertøyplassen med. Stedets tilknytning til den 

tyske multikunstneren Kurt Schwitters (1887-1948), som på 30-tallet i perioder bodde der ute og bl.a. 

bygget sitt Merzbau, er spennende. Denne historien bidrar med en ekstra dimensjon til mangfoldet 

av kultur- og kunsthistorier på og om Hjertøya, og styrker verneinteressene på øya.  

 

Kurt Schwitters omtalte Hjertøya slik: 

 

«Jeg maler de snedekte fjelldene med begeistring. Ved siden av blomstrer nå sneklokkene i Molde og 

trærne slår ut. Jeg spiser på verandaen (foran hytta på Hjertøya), og du vil ikke tro det, men i 

ettermiddag badet jeg i havet. Det var forfriskende». «Området rundt øya er så vakkert som 

paradis.» Han kalte Hjertøya sin «Herzeninsel»  = Mitt hjertes øy. 

 

INDUSTRIUTVIKLINGEN 

 

I Molde og omland var det på det meste vel 20 motorfabrikker/mekaniske verksteder som i kortere 

eller lengre perioder produserte motorer. De meste kjente, og som lå i byen, var Brunvoll og 

Heimdal. Fram til ca. 1920 var motorindustrien i Molde og omland i vekst. Deretter stagnerte den i en 

20-årsperiode. Til en viss grad er det rester av mekanisk industri på Bolsøneset, inkludert 

Moldehallen. Moldehallen er opprinnelig en hall for skipsbygging under tak som nå har fått nye 

funksjoner i tråd med endringer i industri og næringsliv. 

 

Ser vi på konfeksjonsindustrien fra 1920 er bildet annerledes, og med vekst som overskrift. I dette 

året var det én konfeksjonsfabrikk, Confectionsfabrikken Superb, med ca. 100 ansatte, en av byens 

største arbeidsplasser, til tider den største. I 1936 var det 8 fabrikker. Selv om noen hadde kortvarige 

liv, viser det en klar tendens som til sammen utgjorde ei viktig ny næring i Molde, med mange 

arbeidsplasser. På Kortgarden, Hjelset og Kleive ble det også etablert konfeksjonsfabrikker i denne 

perioden. Likevel var det Rauma, med hovedvekt på Isfjorden, som var det egentlige tyngdepunkt for 

konfeksjonsindustrien, og som gjorde at Romsdal en periode ble kalt Norges kleskammer. 
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I dag er det offentlige kontor i det som en gang var Confectionsfabrikken Superb. I og utenfor 

sentrum var det møbelfabrikker på 1900-tallet, Solemdals møbelfabrikk og møbelbutikk er blitt 

politistasjon. På Hovdenakken var det stolfabrikk. På Kortgarden og Kleive var det tønnefabrikker 

som produserte sildetønner i ulike størrelser.  

 

Sist, men ikke minst må nevnes tidlig elektrisitetsutbygging i Molde og det som da var Bolsøy 

kommune (før 1964). Det første elektrisitetsverket kom i drift i 1909, og var naturlig nok plassert i 

Moldeelva, men hadde for liten kapasitet fra første dag. Det ble arbeidet videre med 

elektrisitetsutbyggingen, men det ble ikke skikkelig system på dette før Istad AS ble etablert i 1918, 

med utgangspunkt i Istadvassdraget øst for Molde. Hele det eldste utbyggingsområdet på Istad er 

interessant med sine demninger, kanaler, rørledninger og kraftstasjoner: Grønnedal, Langlid og Istad. 

Samlet utgjør dette industrihistoriske kulturminner med stor verdi som gir kunnskap om framveksten 

av det moderne Molde og Romsdal, for private husholdninger så vel som for utvikling av 

næringslivet. 

 

Endringer i næringslivet påvirker det bygde miljøet sterkt. Det er tankevekkende å se hvor fort en 

bydel, for eksempel et industriområde, endrer karakter og blir til noe nytt. Industriområder kan bli 

boliger og kjøpesenter. Sentrumsbebyggelse av eldre karakter blir til kontorer, i stedet for slik de var 

opprinnelig bygd, som en kombinasjon av butikk eller annen virksomhet og bolig i etasjen over. Det 

siste var typisk både for sentrumsbebyggelsen før og etter krigen.  

 

MOLDE SENTRUMS UTVIKLING 

 

Molde sentrum er i dag preget av gjenreisningsbyen etter 2. verdenskrig, med brente steders 

regulering. På 70 og 80-tallet ble det gjort flere uheldige endringer i denne bygningsmassen, sett i et 
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kulturminneperspektiv. 30-40 år seinere er det heldigvis større kunnskap og dermed bevissthet om 

kvalitetene i sentrumsbebyggelsen. Dermed blir pressmissene for vern og videreutvikling bedre 

ivaretatt.  

 

Viktige bygg i storgata er Åndahlgården, Petterssongården (Moldetorget), Strandegården, Molde 

rådhus, Molde domkirk, hele Myrabakken, Hotel Molde, Godtfred Lies plass (kinobygget) og det som 

i dag kalles Romsdalskvartalet med de fine funkisbyggene som rammer inn Romsdalsgata både i vest 

og øst. Åpne plasser og sikt mot fjorden er et byplangrep som er verneverdig, og skaper gode byrom 

og knytter by og landskap sammen.  

 

I diverse reiseberetninger ble vegetasjonen i Molde lagt merke til fra slutten av 1700-tallet. Gunstig 

beliggenhet, beskyttet mot de verste vindene, samt embetsmannsmiljøet fremmet vegetasjon og 

frodighet. Embetsmennene hadde mange roser i sine hager. Utover 1800-tallet ble små og store 

hager, parkanlegg og alleer mer og mer tydelige og ble karakteristiske trekk ved den lille byen. Det 

var en integrert del av byen – ikke en turistgimmick i utgangspunktet. Men da turismen vokste fram i 

siste halvdel av 1800-tallet, økte blomsterfloraen byens attraktivitet som reisemål. Første gang 

begrepet blomstenes by/rosenes by er nevnt skriftlig er i Bjørnsons dikt Til Molde, utgitt i 1878. «Hus 

mellom haver» «rosernes lys». I 1907 skriver dikteren Nils Collet Vogt om byen som Rosenes by og 

begrepet hadde festet seg helt i 1913 da Molde blir omtalt som City of Roses, i en brosjyre for et 

engelsk cruiserederi. 

 

 
 

Moldegård med hage. 

 

Begrepet rosenes by ser ut til å vokse fram de siste 30-40 årene av 1800-tallet, i første del av 

turismens gullalder i Molde. Parkene, hageanlegg, alleene og grøntstrukturene har vært et 

kjennetegn og beskrevet fra slutten av 1700-tallet. Dette landskapet i byen har derfor 

kulturminneinteresse. De historiske hotellhagene til Alexandra og Grand er tapt. Det samme er 

Humlehaven som var den fineste og kanskje mest interessante av alle.  
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Nøisomhed (1797-98) med hus og hageanlegg og Chateauet med hus og hage (1918) er godt bevarte 

og freda helhetlige kulturminner. Kommunale parker med kulturminneverdier er Godtfred Lies park 

(1916) og Alexandraparken. Den grønne korridor, med Chateauet, Reknesparken, Romsdalsmuseet 

med friluftspark, Matdammen og Holmarka, har store både historiske og naturmessige kvaliteter, 

med potensiale for framtida.  

 

Dessuten var det, og er det fremdeles, mange private fine hager som bidrar til det frodige, og til 

blomstertradisjonene i Molde. Det var dette samt alleene ut av byen mot øst og vest som skapte 

begrepet «Rosenes by» - i siste halvdel av 1800-tallet. Derfor er park- og hagetradisjonene i Molde 

interessante og verneverdige, med både historisk signatur og som impuls i vår samtid.  

 

I hele kommunen er det et tydelig kulturlandskap som dokumenterer primærnæringer og 

industrihistorie med lange tradisjoner, tradisjoner som har hatt stor betydning for framveksten av 

byen. Molde er snart 300 år gammel som by med et lite, men urbant sentrum med nasjonale 

kvaliteter. 
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RAMMER FOR PLANEN 
 

LOKALE RAMMER 

Planarbeidet er forankret i Molde kommunes planstrategi. I kommuneplanens utfordringsdokument 
står kulturminnevernet omtalt: 

«Vern og forvaltning av både automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid 
er et tema som berører arealbruken på ulike måter. I noen arealplaner er enkelte områder 
markert som bevaringsverdige uten at det er fulgt opp med mer detaljerte planer eller 
bestemmelser.» «Å gjennom planverket ha en samlet oversikt og vurdering av kjente 
kulturminner, som et forutsigbart grunnlag for arealplanleggingen.» 
 

I 2020 er nye Molde kommune en realitet. I Nesset kommune ble kulturminneplanen vedtatt i mai 
2019. I Midsund kommune er planprogrammet vedtatt og planarbeidet er i gang. 
 
I første omgang vil handlingsdelene for kulturminneplanene samordnes i den årlige rulleringen. 
 

REGIONALE RAMMER 

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidet «Regional delplan for kulturminner av 
nasjonal og regional verdi», heretter omtalt som regional kulturminneplan (regional KMP).  
 
Kulturminner og kulturmiljø i Molde kommune som er en del av den regionale planen, har fått plass i 
den kommunale planen. Den regionale planens liste over kulturminner og kulturmiljø med regional 
eller nasjonal verdi, er ikke endelig. Listen kan suppleres eller justeres etter innspill fra kommunene. 
 
Fylkesplanen med handlingsprogram og tiltaksplan for kultur, synliggjør fylkeskommunen som en 
regional utviklingsaktør med både kompetanse og økonomiske virkemidler i kulturminnearbeidet.  
 
Museene er også sentrale i arbeidet med kulturvern og kulturminner. De har selvstendige 
oppdrag knyttet til bevaring, forvaltning og formidling. Regional delplan for museum er slik 
sett et relevant dokument. 

 

NASJONALE RAMMER 

Regjeringens dokument «nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (2019-2023) er 

tydelig på at det forventes at   

• «kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområder, 

overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i 

planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til.» 

• «kommunene vektlegger arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene, og planlegger 

med utgangspunkt i stedenes særpreg, kulturhistoriske elementer og viktige 

landskapstrekk.» 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren utarbeidet en strategi for arbeid 

med kulturarv i kommunene. I strategien gir Riksantikvaren anbefalinger til hvordan kommunene kan 

ta i bruk ansvaret som rollen som kulturminneforvalter gir.  

Stortingsmeldingene «Leve med kulturminner» og «Fremtid med fotfeste» gir et godt grunnlag for 

arbeidet med kulturminneforvaltningen.  
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Lov om kulturminner og plan- og bygningsloven er de viktigste juridiske rammene for vern og 

forvaltning av kulturarven. En oversikt over lover, stortingsmeldinger og andre dokumenter som er 

relevante for kommunenes arbeid med kulturminneforvaltning, er sammenstilt i et eget vedlegg. 

 

AKTØRER OG ANSVARSDELING I KULTURMINNEVERNET 
 

MOLDE KOMMUNES ANSVAR OG ROLLE 

Kommunene er gitt et selvstendig ansvar for å ivareta kulturminner og kulturmiljø. Kommunene er 
anbefalt å ta vare på kulturminneverdier i sammenheng med andre viktige samfunnsområder som 
folkehelse, friluftsliv, skole, reiseliv, landbruk og natur- og klimatiltak.  
 
Kulturminnefeltet er sektorovergripende og ansvar og oppgaver er plassert flere steder i kommunen. 
Felles kunnskap og forståelse er sentralt for å sikre en god forvaltning og prioriteringer i arbeidet 
med kulturarven vår.  
 
Molde kommune er i tillegg også eier og forvalter av kulturminner og kulturmiljøer. Det er viktig at 

kommunen har oversikt over og kunnskap om kulturminnene som skal forvaltes, slik at man får et 

vedlikehold og en bruk som er godt for fellesskapet.  Da den nye kulturskolen ble bygget, satte Molde 

kommune i stand og tok bruk to viktige kulturminner, rådstua og det gamle fengselet, på en god 

måte.  

 

EIERE AV KULTURMINNER 

En stor andel av kulturminnevernet er avhengig av private eieres ansvar, initiativ, ressurser og 

engasjement. Eiernes engasjement er langt på veg den avgjørende faktoren for å lykkes i arbeidet 

med kulturminnevernet. Samtidig er tilgangen på ressurser ofte den største utfordringen de har i 

arbeidet med å forvalte kulturminner.  

 

DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE 

Flere organisasjoner har et varmt hjerte for historia og identiteten vår. Dette varme hjertet tar 

initiativ, er en kunnskapsressurs og et viktig engasjement som bidrar i kulturminnevernet. 

Kommunen har en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger for frivillig arbeid og medvirkning. I 

Molde er det flere viktige frivillige organisasjoner, blant annet Hjertøyas venner, velforeninger, 

Fortidsminneforeningen avdeling Romsdal, Romsdal sogelag, Molde Husflidslag og Romsdal kystlag. 

 

Nasjonalt er det etablert organisasjoner som gjør en viktig innsats i arbeidet med kulturarven. Norsk 

Kulturarv er en stiftelse opprettet i 1993 av Oppland fylkeskommune og 29 andre innskytere i 

hovedsak fra offentlig sektor. Norsk Kulturarv arbeider med holdningsskapende virksomhet, 

informasjon og formidler verdier som inspirasjon, kunnskap og identitet. Norsk Kulturarv deler ut 

Olavsrosa. 

 

Kulturvernforbundet er en nasjonal paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det 

frivillige kulturvernet. 

 

http://kulturarv.no/
http://kulturarv.no/
http://mkrhsakapp/ePhorteweb/shared/aspx/GetDoc.aspx?JP_ID=584091&JP_HDOKTYPE_G=PDF&WorkFolder=&EphorteDb=EPHORTE-MK
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MUSEENE 

Museene er viktige institusjoner med kompetanse og ressurser. Museene samler inn, tar vare på, 

dokumenterer og formidler informasjon om kulturminner. Romsdalsmuseet og Molde kommune har 

en avtale om faglig og økonomisk samarbeid som sikrer Molde kommune kulturvernfaglige råd og 

tjenester ved behov. Romsdalsmuseet er en viktig samarbeidspartner for kommunen i dette 

arbeidet, og forvalter og formidler sentrale kulturminner som Chateauet, Hjertøya og prestegård og 

middelalderkirke på Veøya. 

 

FYLKESKOMMUNENS MYNDIGHET OG ANSVAR 

Fylkeskommunen er regionalt forvaltningsorgan for kulturminner med delegert myndighet etter 

kulturminneloven. Fylkeskommunen har forvaltningsansvar for de automatisk fredete 

kulturminnene. Fylkeskommunen har også en viktig veilederoppgave i planprosesser, faglig 

rådgivning og formidling av nasjonale og regionale mål og retningslinjer. 

 

STATLIG MYNDIGHET OG ANSVAR 

Klima- og miljødepartementet har hovedansvar for utforming og oppfølging av nasjonal 

kulturminnepolitikk. Departementet tar endelig avgjørelse i plansaker ved innsigelser. I tillegg har de 

myndighet til å gjøre endringer i kommuneplanens arealdel i tilfeller der nasjonale interesser er satt 

til side. 

 

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og har ansvar for gjennomføring av den 

statlige kulturminnepolitikken. I sitt arbeid har Riksantikvaren utarbeidet flere strategier. 

En av strategiene handler om fremtidige fredninger med ti prioriterte tema. Av fredningsstrategien 

følger at kommunenes ansvar for å ivareta det som er lokalt viktig er styrket.  

Riksantikvaren kan komme med innsigelser i de tilfeller kulturminner av nasjonal interesse er truet. 

Riksantikvaren har utarbeidet en strategi for arbeid med kulturarv i kommunene. Denne tydeliggjør 

de nasjonale forventninger og anbefalinger til kommunene i arbeidet med kulturarv og 

kulturminnevern. 

 

VIRKEMIDLER I KULTURMINNEVERNET 
 

Kulturminner og kulturmiljø vernes etter kulturminneloven. Faste kulturminner eldre enn 1537 er 

automatisk fredet. Kulturminner yngre enn 1537 kan fredes gjennom vedtak etter kulturminneloven. 

Det er Riksantikvaren som står for slike fredningssaker. Riksantikvaren sin fredningsstrategi er 

utarbeidet med sikte på å prioritere de kulturminner som er nasjonalt viktige. 

 

Mange kulturminner og kulturmiljø er verneverdige uten å ha noe juridisk formelt vern. I arbeidet 

med vern og bevaring av kulturminner, kulturmiljø og landskap, er lovverket det viktigste 

virkemiddelet. For å sikre et godt kulturminnevern i tråd med dette lovverket, er det viktig å ha god 

oversikt over kulturminner, kulturmiljø og landskap i kommunen. Kartfesting av kulturminner, 

kulturmiljø og landskap gir et viktig grunnlag for å sikre oppdatering i arealplaner og innarbeide 

hensynssoner med hjemmel i plan- og bygningsloven. Et godt kartgrunnlag som også gir kunnskap 
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om kulturminner og kulturmiljøer med sine kvaliteter og verdier, vil bidra til at de kan tas hensyn til i 

enkeltsaker og i den store sammenhengen. 

 

Et godt kulturminnevern er ikke bare avhengig av fredning, vern og lov. Å ta vare på kulturminner 

gjennom skjøtsel og vedlikehold krever ressurser. Andre virkemidler i arbeidet med kulturminnevern 

er å sørge for god informasjon og formidling, rådgivning og veiledning. 

 

JURIDISKE VIRKEMIDLER I KULTURMINNEVERNET  

Plan- og bygningsloven er Molde kommunes viktigste verktøy for å ta vare på kulturminnene. Loven 

konkretiserer ansvaret kommunen har for vern av mangfoldet av verdifulle landskap og kulturmiljøer. 

Plan- og bygningsloven er viktig for å møte utfordringene med tap av kulturminner, og sikre gode og 

langsiktige løsninger også på kulturminneområdet. Kommunen har et spesielt ansvar for at de lokale 

kulturminneverdiene ivaretas.  

 

Plan- og bygningsloven har flere virkemidler som kan brukes. Registreringer i kulturminneplanen gir i 

seg selv ikke noen juridisk virkning for kulturminnevern gjennom arealforvaltning. Kulturminneplanen 

vil kun være en føring og en premissgiver for forvaltningen.  

 

Et juridisk vern av kulturminner og kulturmiljø må gis i kommuneplanens arealdel eller i 

reguleringsplaner med innarbeiding av hensynssoner. Hensynssoner med bestemmelser vil vise 

verdier, interesser og restriksjoner av betydning for bruken av et areal.  

 

Det er utarbeidet et eget vedlegg til planen som har en detaljert oversikt over juridiske virkemidler 

med retningslinjer for saksbehandling når kulturminner berøres.  

 

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER I KULTURMINNEVERNET 

Både offentlige og private aktører har tilskuddsordninger for dem som ønsker å ta vare på 

kulturminner.  

 

Kommuner kan opprette egne støtteordninger for tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg. I 

tillegg kan kommunen benytte §7 i eiendomsskatteloven til å gi helt eller delvis fritak fra 

eiendomsskatt.  

 

Fylkeskommunen har tilskuddsordninger som gjelder både tilrettelegging og formidling av 

kulturminner.  

 

Riksantikvaren har en rekke støtteordninger for istandsetting, sikring og skjøtsel av kulturminner. 

 

Kulturminnefondet er opprettet av Stortinget. Fondet skal bidra til et samspill mellom private og 

offentlige midler for å sikre at et mangfold av kulturminner og miljøer bevares, og aktiviseres som 

grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.  

 

For større prosjekt er det mulig å søke om EU-midler, og til mindre tiltak er det mulig å søke tilskudd 

fra private legater, fond og stiftelser.  

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette-og-stipend/Kulturminneforvalting
http://mkrhsakapp/ePhorteweb/shared/aspx/GetDoc.aspx?JP_ID=584091&JP_HDOKTYPE_G=PDF&WorkFolder=&EphorteDb=EPHORTE-MK
https://kulturminnefondet.no/
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For landbrukseiendommer finnes det en støtteordning for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). 

Det gis støtte til engangstiltak til planlegging og gjennomføring av tiltak knyttet til istandsetting og 

skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskapet. 

 

Både Riksantikvaren, fylkeskommunen og Kulturminnefondet forutsetter i sine prioriteringer at 

objektene det søkes om tilskudd til er prioritert i den enkelte kommunes kulturminneplan.  

 

FORMIDLING AV KUNNSKAP OM KULTURARVEN 

En god kulturminneforvaltning innebærer at kunnskapen og verdiene knyttet til kulturarven vår 

gjøres kjent. Formidling av kunnskap, og spesielt verdien av den lokale kulturarven, blir viktig. Det er 

flere som har kompetanse og kapasitet til å bidra i arbeidet med formidling av kulturarven. 

 

RÅDGIVNING 

En god kulturminneforvaltning innebærer å kunne gi og få råd og veiledning i saker som omhandler 

kulturminnevern. Her kan både Riksantikvar, fylkeskommunen, museer og andre bidra med sin 

kompetanse på ulike områder. Kommunen har en viktig rolle i å sørge for at slik kunnskap deles, både 

mellom forvaltningsnivåene og med kommunens innbyggere. 

 

 
 

Bolsønes verft. 

  

https://www.molde.kommune.no/alle-tjenester/naringsliv-miljo-og-landbruk/landbruk/sok-om-midler-og-tilskudd/
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KUNNSKAPSGRUNNLAG, KARTLEGGING OG 

VERDIVURDERING 
 

I arbeidet med å få oversikt over kommunens kulturminner har vi brukt gjeldende kunnskap og gjort 

nye kartlegginger og vurderinger.  

 

Sentralt i arbeidet har vært Møre og Romsdal fylke sin regionale delplan for kulturminner. Den 

regionale planen har lister over kulturminner som er vurdert å ha regional og nasjonal verdi. For 

Molde kommune sin del har denne listen 63 kulturminner/kulturmiljø. Disse kulturminnene ble 

starten på kartleggingsarbeidet. 

 

Askeladden er Riksantikvaren sin database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. I 

Molde er det registrert 221 freda, verna eller verneverdige kulturminner i Molde kommune.  

 

I Molde kommune ble det gjort et grundig arbeid med registreringene i SEFRAK, et landsdekkende 

register over bygninger fra før 1900. Fordi Molde sentrum ble ødelagt etter bombingen i april 1940, 

ble det for Molde kommune gjort registreringer av bygninger helt frem til 1940. Her er det mye 

informasjon og kunnskap som er tilgjengelig, en viktig kunnskapskilde. Det ble registrert 1974 

bygninger/hus. Dessverre er vedlikeholdet av registeret av en slik art at det er vanskelig å si noe om 

verneverdiene i dag, og om eventuelle tap av viktige kulturminner.  

 

Det er gjort flere kartlegginger og registreringer av naturtyper og kulturlandskap i Møre og Romsdal 

og i Molde. Dette er omfattende registreringer fra midt på 1990-tallet. Dette temaet har ikke blitt gitt 

en grundig behandling i dette planarbeidet, men er noe man kan se nærmere på ved rullering av 

kulturminneplanen. 

 

På fire folkemøter ble det gitt innspill til planarbeidet. I tillegg har det kommet direkte innspill fra 

informanter. Det er en omfattende jobb og en stor utfordring å få oversikt, registrere og vurdere 

kulturminnene. De aller fleste innspillene er vurdert, men noen har det ikke vært mulig å kartlegge 

og vurdere. I kartleggings- og vurderingsarbeidet er det også tatt med kulturminner som er kjente, 

uten at de er spilt inn eller har vært en del av kunnskapsgrunnlaget ellers. Arbeidet med 

kartleggingen har gitt oversikt over et mangfold av kulturminner. Oversiktene er samlet i lister som er 

satt opp i tråd med planens temaer og gått igjennom systematisk.  

 

Kulturminnene er vurdert og vektet etter faglig skjønn med støtte i verneverdikriteriene:  

 

Kildeverdi:  Kunnskap- og kildeverdi (objektiv). Eksempel: hvordan er 

huset bygget og bruken av huset gjennom historien. 

Opplevelsesverdi:  Arkitektonisk verdi, symbolverdi, miljøskapende verdi, 

identitetsskapende verdi og symbolverdi. 

Forsterkende verdi:  Eksempel: autensitet, alder, kontinuitet, sjeldenhet og 

opprinnelse. 
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Bruksverdi:  Hva kan kulturminnet brukes til, på kulturminnets premisser: 

verdiskaping både økonomisk, kulturelt, sosialt og 

miljømessig. 

 

For hvert av de fire verneverdielementene er det gjort en gradering av hvert objekt, fra 1 som er 

lavest til 3 som er høyest. Dette danner grunnlaget for å fastsette kulturminnenes verdi ut fra 

følgende verdiinndeling: Internasjonal verdi, nasjonal og/eller regional verdi, høy lokal verdi, medium 

lokal verdi eller lav lokal verdi. Verdisettingen gir et nyttig grunnlag for prioritering av kulturminner 

når det gjelder vern, skjøtsel og formidling. 

 

Alle kulturminnene som er gitt en lokal verdi bør tas vare på. Noen kulturminner er vurdert å ha slike 

kvaliteter og verdier at de spilles inn til regional kulturminneplan ved rullering. Det blir i dette 

arbeidet ikke tatt stilling til hvilke kulturminner som vurderes å ha behov for en hensynssone. Det er 

utarbeidet eget kartgrunnlag for registreringene.  

 

Kartleggingsarbeidet har gitt Molde kommune en første oversikt. Oversikten gir ikke en fullstendig og 

endelig oversikt over alle kulturminner i Molde kommune. Det vil være behov for å supplere denne 

oversikten. Det bør også gjøres en vurdering av hvilke kulturminner som har behov for omsynssoner i 

det videre planarbeidet i nye Molde kommune. 

 

 
 

Funkisvillaer som er en del av NB!-området i Molde.  
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ARKITEKTUR 
 

Bybrannen i 1916 og bombingen i april 1940 har i hver sine runder utslettet sentrum av Molde by. 

Etter krigen ble det jobbet systematisk med gjenreisningen i den statlige institusjonen Brente Steders 

Regulering (BSR). Arkitektprofessor Sverre Pedersen stod for arbeidet med nye reguleringsplaner, og 

hans arbeid ble grunnlaget for utformingen av Molde sentrum. Hovedgrepet til Sverre Pedersen med 

Storgata, Myrabakken og Torget/Rådhusplassen har arkitektur- og kulturhistorisk interesse på 

nasjonalt nivå.  

 

Kartutsnitt av Molde sentrum med det området som er av nasjonal interesse, Riksantikvaren sitt NB!- 

register. Området er i sin helhet regulert til bevaring. 

 

Det er flere arkitekter som har satt sitt preg på Molde. Verdt å nevne spesielt er arkitekten Ole Lind 

Schistad. Schistad bidro til å introdusere funksjonalismens idealer i norsk arkitektur. I Molde har han 

stått for flere bygg: EKH-trykkeri (Myrabakken 8), Sparebankbygget ved Rådhusplassen, 

Pareliusvillaen, fylkesmannsboligen, Schistadvillaen og Strandegården. Strandegården har slike 

kvaliteter at den foreslås å bli tatt med i regional kulturminneplan. 

 

I temaet arkitektur er det i alt 34 kulturminner/kulturmiljø som er vurdert. 12 kulturmiljø (flere bygg 

sammen) og bygg er vurdert å ha nasjonal eller regional verdi. Bolighus i «Svenskebyen» og 

Chateauet er vedtaksfredet og har nasjonal verdi. Deler av Molde sentrum er av Riksantikvaren 

vurdert som et byområde med interesse på nasjonalt nivå. I NB!-området er det sju bygg som er 

vurdert å ha spesielle kvaliteter og verdier. Myrabakken 8 som huset E.K.H. Trykkeri, har nasjonal 

interesse og er fredet. Videre er det i NB!-området to kulturmiljø og bygg som er vurdert å ha 
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regional verdi, tre kulturmiljø og tre bygg er vurdert å ha regional verdi. Det er 12 bygg som er 

vurdert å ha høy lokal verdi og åtte bygg som er vurdert å ha medium lokal verdi. 

 

Kulturminne 

/kulturmiljø 

Omtale Verdivurdering 

Chateauet         

Parkvegen 42 

Direktørbolig i nyklassisistisk stil i stor hage. Byggherre 

var direktør ved Superb konfeksjonsfabrikk, Oscar 

Hansen. Vedtaksfredet.  

Nasjonal verdi 

Bolighus i «Svenskebyen» 

Henrik Ibsens veg 5 

Autentisk gjenreisningshus i «Svenskebyen». 

Vedtaksfredet. 

Nasjonal verdi 

Gjenreisningsbyen etter 

1940  

Gjennomdesignet bysentrum, planlagt av BSR. NB!- 

område med nasjonal interesse. 

Nasjonal verdi 

NB!-området 

E.K.H. Trykkeri, 

Myrabakken 8 

Gjenreisningsbyen, tegnet av O.L. Schistad. Tydelig 

funksjonsfordeling med handel på gateplan og bolig i 

etasjen over. Vedtaksfredet.  

Nasjonal verdi 

NB!-området 

Molde Rådhus Gjenreisningsbyen, tegnet av arkitektene Cappelen og 

Rodahl. Modernistisk bygg i frilagt betong og 

glassflater med speileffekt, svært moderne i 1966.  

Regional verdi 

NB!-området 

«Sparebankbygget» på 

Rådhusplassen 

Opprinnelig bygget for Molde Sparebank, tegnet av 

O.L. Schistad. Modernistisk stil med særpreget 

eksteriør, fine detaljer og materialbruk. 

Regional verdi 

NB!-området 

Tollboden               

Storgata 

Bygård tegnet av arkitekt Knut P. Bugge. Bygården har 

lagerfløy mot sør, kontorer og leiligheter i mur med 

mineralittpuss. Svært godt eksempel på vellykket 

etterkrigsmodernisme. 

Regional verdi 

NB!-området 

Gjenreisning etter brann i 

1916 

Eldre murhusmiljø i området rundt utløpet av 

Moldeelva.  

Regional verdi 

NB!-området 

Kulturmiljø med 

funkisvillaer      

Grandfjæra 

Helhetlig funkis-miljø med villaer tegnet av arkitekten 

Bjarne Thinn Syversen. 

Regional verdi 

NB!-området 

Kulturmiljø Røysan og 

Reknes sør 

Eldre boliger i bymiljø med verdifulle enkeltboliger, 

Villa Dr Smith, Jørgensenvillaen og Bjørnstjerne 

Bjørnsonsveg 25. 

Regional verdi 

 

Villa Dr Smith   

Sandvegen 4 

Overlegebolig. Enebolig i nyklassisistisk stil, inspirert 

av bergenske byhus.  

Regional verdi 
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Kulturmiljø Banehaugen, 

Fannestrandvegen 

Eldre trehusmiljø. Det eldste er ved 

Fannestrandsvegen. Banehaugen er i hovedsak bygget 

etter brannen i 1916. 

Regional verdi 

 

Retiro Fritidshus i sveitserstil. Historisk landsted med 

parkanlegg. Byggherre var konsul Johnsen fra 

Kristiansund. 

Regional verdi 

 

Mjelvavillaen 

Gørvellalleen 1 

Enebolig i modernistisk stil. Moderne i sin tid. Regional verdi 

Strandegården     

Storgata 52 

Bygård med forretning, kontor og bolig. Tegnet av O.L 

Schistad. Modernistisk-/funkisstil med karakteristisk 

halvsirkelform mot sør. Utsøkte detaljer. Bør gjøres 

vurdering om regional verdi. 

Høy lokal verdi 

NB!-området 

 

Schistad-villaen 

Frænavegen 66 

Enebolig tegnet av O.L. Schistad. Utpreget funkis-stil. 

Opprinnelig frittliggende i furuskogen. 

Høy lokal verdi 

Fylkesmannsboligen 

Glomstuvegen 51 

Tjenestebolig tegnet av O.L. Schistad. Modernistisk 

stiltrekk og kunstnerisk utforming av verandarekkverk 

mot sør med motiver fra næringslivet i fylket. 

Høy lokal verdi 

Kildevangen 

Julsundvegen 31 

Enebolig i tradisjonell vestlandsk byggeskikk. Høy lokal verdi 

Parelius-villaen/Astridli 

Julsundvegen 81 

Enebolig i nyklassisistisk stil.  Høy lokal verdi 

Nøisomhed 

Fannestrandsvegen 

Rest av embetsmannsgård. Byggherre var landsfysikus 

i Romsdal Amt og lege ved Reknes Hospital, Mathias 

Joachim Goldt. Hovedbygning i 

nyklassisistisk/palladiansk stil. 

Høy lokal verdi 

Schistadhuset, Myra på 

Strande 

Bolig for arkitekt Ole Lind Schistad. Husmannsplass 

med gammelt våningshus og flere tilbygg. 

Høy lokal verdi 

Meek borettslag       

Kvam 

Nyskapende sosial boligbygging med gode 

bokvaliteter. Rekkehusmiljø med tett-lav bebyggelse 

og bilfritt miljø. Arkitekt Torstein Ramberg. 

Høy lokal verdi 

Lerkehaugen          

Kviltorp 

Villa i sveiterstil med hage, bygget som landsted for 

familien Lossius i Kristiansund. 

Høy lokal verdi 

Lubbenes  Villa i sveitserstil med hage, bygget som landsted for 

familien Parelius i Kristiansund. 

Høy lokal verdi 
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Boligblokk i 

AmtmannKrohgs gate 4 

og 6 

Første boligblokk i betong i Molde. Steg nr to i MOBO 

sin utbygging. Arkitekt Knut P. Bugge. 

Høy lokal verdi 

Villa Bjerteli Oppført som "English Hotel - Villa Bierteli" i 1885 for 

ekteparet Dunnet fra Skottland. Eier fra 1894 var 

utskiftningsformann Ferdinand Dahl (1862- 1935). 

Høy lokal verdi 

Bjordalvillaen 

Bjørnstjerne Bj. Veg 34 

Tidstypisk villa i modernistisk stil. Arkitekt Ivar Bjordal. Medium lokal 

verdi 

Hatleliblokka     

Sollivegen 101 

Utprøving av «høyblokk-konseptet» i markagrensa.  Medium lokal 

verdi  

Bjørsito                     

Bjørset 

Bolighus i to etasjer i nyklassisistisk stil Medium lokal 

verdi 

Romsdalsheimen Bygård med hotell og kafe sentralt i Storgata i Molde 

sentrum. Gjenreisningshus i modernistisk stil. 

Medium lokal 

verdi  

NB!-området 

Fannebo Borettsalg 

Moldegård 

MOBO sin første utbygging. Viktig sosialt 

boligbyggingstiltak. 

Medium lokal 

verdi  

Honningsvågkiosken, 

Romsdalsgata 

Liten trebygning på nordsiden av brua over 

Moldeelva.  

Medium lokal 

verdi  

NB!-området 

Funkisvilla ved 

Reknesparken, 

Margareta Dahls gate 1 

Toetasjes funkishus med typiske detaljer på delvis 

naturtomt. Arkitekt Olaug Kosberg. 

Medium lokal 

verdi  

Høyer Finn huset 

Hauanvegen 1A 

Enebolig, trebygning i jugendstil. Eier var organist i 

Molde domkirke og venn av Schwitters. 

Medium lokal 

verdi  
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KRIGENS KULTURMINNER 
 
Krigen påførte Molde by en voldsom påkjenning gjennom bombingen i 1940.  
 

 
 

Kongen og kronprinsen stod i skogbrynet på Glomstua da Molde sentrum ble bombet og utslettet. 
Området på Glomstua med sine bygninger og med kongebjørka, er vurdert å ha regional verdi. 
Området er regulert til bevaring.  
 
Tyskernes etableringer gjennom hele krigen har vi mange synlige spor etter den dag i dag. Anlegget 
på Julneset var viktig for å kunne kontrollere båttrafikken i Julsundet, på Moldefjorden og 
innseilingen til Åndalsnes. En av kanonene hadde rekkevidde helt til Vestnes. Deler av området er 
skadet av «tidens tann», men mye er bra bevart. Julneset er et statlig sikret friluftsområde og det er 
utarbeidet en egen forvaltningsplan for området. 
 

I temaet krigens kulturminner er det sju kulturminner/kulturmiljøer som er vurdert. Fire vurderes å 

ha regional verdi, ett vurderes å ha høy lokal verdi, ett vurderes å ha medium lokal verdi og ett 

vurderes å ha liten lokal verdi.  

 

Det registrert 13 bautasteiner/minnesteiner, disse er vurdert uten at de gis en lokal verdi. De tas med 

og registreres i kart, som et bidrag til kunnskap om at de finnes og hvor de er plassert. 

 

I tillegg er det flere steder der det finnes spor etter tyskernes aktiviteter, med blant annet bunkerser 

og kanonstillinger, uten at dette er fullt ut kartlagt. 

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Glomstua Hus og stabbur var møtelokale for regjering, 
konge og kronprins i april 1940. Kongebjørka 
der konge og kronprins ble fotografert mens de 
så på at Molde ble bombet. 

Regional verdi 

 

Julneset, del av Artillerigruppe 
Møre 

Viktig anlegg for å kunne kontrollere båttrafikk i 
Julsundet, på Moldefjorden og innseilinga til 
Åndalsnes. 

Regional verdi 

Statlig sikret 

friluftsområde 
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Julholmen, torpedobatteri, del 
av Artillerigruppe Møre 

Viktig anlegg for å kunne kontrollere båttrafikk i 
Julsundet, på Moldefjorden og innseilinga til 
Åndalsnes. 

Regional verdi 

 

Vedalshaugen på Sekken, en del 
av Artillerigruppe Møre 

Viktig anlegg for å kunne kontrollere båttrafikk i 
Julsundet, på Moldefjorden og innseilinga til 
Åndalsnes. 

Regional verdi 

 

«Kvithuset» på Reknes, del av 
fylkeshuskvartalet. 

Kontor for staben til Seekommandant Molde.  Høy lokal verdi 

Bunkers på Banehaugen Et større anlegg under bakken som er i bruk i 
dag. 

Medium lokal 
verdi 

Tidligere offisersbygg 
Bolsøyvegen 10 og 12.  

Bygg knyttet til fangeleir på Fuglset. Nå ombygd 
til private boliger.  

Lav lokal verdi 

 

 

Julneset 
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INDUSTRI OG NÆRINGSLIV 
 

Kulturminnene i temaet industri og næringsliv speiler en utvikling fra teglsteinsproduksjon til sager, 

konfeksjon, skipsverft, karosseri/bussfabrikker og fiskeoppdrett. Kartleggingsarbeidet har vist at det 

på Skålahalvøya er et spesielt interessant område med karosseri- og bussfabrikker. Røvik 

karosserifabrikk har slike kvaliteter at vi vil spille den inn ved rullering av regional kulturminneplan. 

 

Osen jernverk (1763-1783) er vårt eldste kjente kulturminne fra industrivirksomhet. Osen jernverk 

ligger i et område ved Osen naturreservat. 

 

På Bolsøya var det tidlig industri med steinbrudd og steinhogging. Fra Bolsøya ble det leverte mye 

fasadestein til Ålesund, under gjenreisingen etter bybrannen i 1904. Det ble også levert fasadestein 

til flere bygninger i Molde sentrum etter brannen i 1916, som eksempel gamle apotek/MOBO og 

Moldenæshuset i Strandgata. 

 

 
Regulering av Moldevassdraget, dam ved Øverlandsvatnet. 

 

I temaet industri og næringsliv er det vurdert 36 kulturminner/kulturmiljø. Av disse er 7 vurdert å ha 

regional verdi, 5 er vurdert å ha høy lokal verdi, 16 er vurdert å ha medium lokal verdi og 8 er vurdert 

å ha lav lokal verdi. 

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Osen Jernverk Vårt eldste kjent kulturminne fra tidlig industri 
(1763-1783), produksjon av tegl. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Teglverk Nesjestranda Tidlig industri (1883-1918), produksjon av tegl. Regional verdi 
Regional KMP 

Teglverk Sekken Tidlig industri (1860-1880), produksjon av tegl. Regional verdi 

Regional KMP 
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Horsgård tønnefabrikk Tønnefabrikk, anlegg knytt til vassdrag/elv med 
demning, rørgate, kraftverk, sagbruk og fabrikk. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Steinbrudd på Bolsøya Tidlig industri med steinbrudd og steinhogging.  Regional verdi 
Regional KMP 

Istadvassdraget Første større kraftutbygging i Romsdal, 1919. 
Dammer, kraftverk, rørledninger og kanaler. 

Regional verdo 
Regional KMP 

Solemdalsaga Sagbruk fra 1905 med restaurert overvasshjul, 5 
meter i diameter, og grindbygg. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Storlihytta Reiselivsminne, bygd av Grand Hotel i 1898, 
sveitserstil. 

Høy lokal verdi 

Hovdenakk stolfabrikk Stort industrianlegg, i drift i perioden 1895-1987 
med produksjon av stoler i tre. Anlegget 
inneholder fabrikkbygning, lager, kai og 
hybelhus/kontor/butikk. 

Høy lokal verdi 

Bolsønes verft, Smia Del av tidligere Bolsønes verft anlagt 1892 på 
Bolsøya, flytta til Fuglsetneset i 1905. I drift som 
skipsbyggingsverft til 1984. Nå reparasjonsverft 
for Fjord 1. 

Høy lokal verdi 

Sigurd Brubæk båtbyggeri Ekspert på bygging av geitbåter. Skal ha bygget 
over 2000 båter. Høyt utviklet håndverk i 
krevende bransje.  

Høy lokal verdi 

Røvik karosserifabrikk Første av fire karosserifabrikker på 
Skålahalvøya. Etablert av Ivar Røvik Trebygning 
står med maskiner og utstyr. Bygg nr.1 (1932) 
levert til Nesjestranda Auto. 

Høy lokal verdi 
Spilles inn til 
regional plan 

Moldevassdraget, Moldeelva 
med kraftverk, vassverk og 
industri 

Vassdraget består av Øverlandsvatnet, 
Bergsvatnet, Bårdalsvatnet, Moldevatnet og de 
tre Audunstjønnan. Alle vatnene er regulert 
med demninger. Fjellbrudammen har blitt 
nyttet til drikkevann, industri og 
kraftproduksjon (el-verk 1910-1957).  
 

Medium lokal 
verdi  

Damvokterhytta Bygget for tilsyn med dammen i vestenden av 
Øverlandsvatnet. Dammen var en del av del 
første kraftutbyggingen i Molde. 

Medium lokal 
verdi  

Rørgate fra Kveldrodammen til 
Fabrikkveien, Moldeelva 

Kun fundament bevart. Rester etter rørgate 
som del av energianlegget til Ullvarefabrikken i 
Fabrikkveien.  

Medium lokal 
verdi  

Transformatorstasjon i en hage 
i Amtmann Leths gate 

Transformatorstasjon i mur, tak med svai og 
«kraftstolpe» midt på taket. 
 

Medium lokal 
verdi  

Transformatorstasjon i 
Julsundvegen 

Transformatorstasjon i mur, tak med svai og 
«kraftstolpe» midt på taket. 

Medium lokal 
verdi 

Kortgård fabrikker Møbler, tønner, konfeksjon og sag. Medium lokal 
verdi  

Flovikholm tønnefabrikk Tønnefabrikk ved sjøen i sentrum av 
Nesjestranda. 

Medium lokal 
verdi  

Nesjestranda Auto, garasje Garasje i betong, tilhørte busselskapet 
Nesjestranda Auto etablert i 1932. Selskapet ble 
i 1960 sammenslått med Åfarnes Auto og 
Vistdalsruta til Veøy Billag. 

Medium lokal 
verdi  
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Brødrene Borvik 
Karosserifabrikk 

Fjerde av fire karosserifabrikker på 
Skålahalvøya. Særegen bransje med 
ringvirkninger og videreført til i dag. 

Medium lokal 
verdi  
 

Nerli konfeksjon, Kleive Liten konfeksjonsfabrikk i et toetasjes trehus 
med høg kjeller på nordsiden av vegen (rv 62). 

Medium lokal 
verdi  
 

Hotel Solstad, Nesjestranda Pensjonat, bank og postkontor bygget av 
handelsmann Nils Flovikholm. Høy førsteetasje 
med søyler i teglstein. 

Medium lokal 
verdi  
 

Møre edelfisk, Mjelve En av pionerbedriftene for fiskeoppdrett i Møre 
og Romsdal. 

Medium lokal 
verdi  
 

Isdammen med ishus, isrenne 
og kai, Vågseterneset 

Stor isdam og rester etter kai på sørsida av 
Vågseterneset. På kart over området er det 
påført navnene isrenne og ishus mellom isdam 
og kai. 

Medium lokal 
verdi 

Storsaga (Storhelvetet), 
Nordøst for tunet på 
Hovdenakken gård 

Her stod en vanndrevet sag som leverte trevirke 
til Hovdenakk Møbelfabrikk. Horjagrova (med 
noe oppdemming) ble brukt som «vannkilde» til 
å drive vannhjulet. 

Medium lokal 
verdi 

Aksdalsaga, vest for Nes, Kleive Intakt sagbruk, eksempel på videreføring av 
viktig næring for området. 

Medium lokal 
verdi 

Nesjesaga, Nord-Nesje Større sagbruk med flere slagbenker (for 
skurlast) og justeringsag (for justert trelast). 
Renne med vinsj for å ta på land tømmer fra 
sjøen. 

Medium lokal 
verdi 

Bussbygg Tredje av fire karosserifabrikker på 
Skålahalvøya. Bygg nr.1 (1947) levert til 
Nesjestranda Auto. Bygde ca. 250 busser i 
perioden 1947 – 1975. 

Lav lokal verdi  

Børdrene Solheimdal 
karosserifabrikk  

Andre av fire karosserifabrikker på 
Skålahalvøya. Står kun murer igjen etter 
fabrikkbygning. 

Lav lokal verdi  

Nakkensaga Tidligere sag brant ned.  Dagens sag bygget ny 
ca. 1952. 

Lav lokal verdi  

Malo Sagbruk Større sagbruk med flere sagbenker (for 
skurlast) og justeringsag (for justert trelast).   

Lav lokal verdi  

Bjørsetsaga Sag som står på Bjørset, relativt sentralt i 
Molde. 

Lav lokal verdi  

Veøy Bruk Tidlig gruvedrift, fyrstikkfabrikk og møbelfabrikk 
i mursteinsbygning i vinkelform. 

Lav lokal verdi  

Iver Hagen båtbyggeri, Mork, 
Hjelset 

Rest av tidligere båtbyggeri for trebåter. Smia 
står enda like ved E39. 

Lav lokal verdi  

Gullberghammeren, vest for 
Vasslivatnet, Mjelve 

Særegen mineralforekomst av leiraktig glimmer 
(som talkum). Undersøkt av Inge Bryhni. 

Lav lokal verdi  
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SAMFUNN OG ORGANISASJONSLIV 
 

Organisasjonslivets etablering og drift av sentrale institusjoner har en viktig historie å fortelle. Under 

dette temaet finner man bede- og forsamlingshus, bygg og anlegg knyttet til fritid, idrett- og friluftsliv 

og skoler.  

 

Gjestestova er en bygård i funkisstil fra gjenreisinga av Molde etter 2.verdenskrig. Bygningen har høy 

arkitektonisk verdi og strategisk plassering i sentrum av Molde. Gjestestova var et møtelokale for 

rusfri aktivitet på 50 og 60-tallet. En av tre første distriktshøgskoler i landet flyttet inn i 1969. 

 

 
 

Paviljongen på Rekneshaugen er fra 1887. Paviljongen er et tidlig reise- og 

rekreasjon/fritidslivsminne. Paviljongen med Reknesparken er et av mange grønne områder i Molde 

by, og en del av den grønne korridor fra sjøen til fjellet. Den grønne korridor i byen er noe av det som 

er igjen og synliggjør det grønne draget i landskapet og den slakke lia i terrenget.  

 

I temaet samfunn og organisasjonsliv er 21 kulturminner/kulturmiljø vurdert. Gjestestova er vurdert 

å ha nasjonal verdi, 3 er vurdert å ha regional verdi, 7 er vurdert å ha høy lokal verdi, 10 er vurdert å 

ha medium lokal verdi og 11 har lav lokal verdi. 

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Gjestestova i Romsdalsgata 5 Møtelokale for rusfri aktivitet 50 og 60-tallet. En 

av tre første DH-skoler i landet, fra 1969. Bygård 

i funkisstil fra gjenreisinga av Molde etter 

2.verdenskrig, tegnet av arkitekt Ole Lind 

Schistad. 

Nasjonal verdi 

Regional KMP 
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Molde kommunale allmenskole Videregående skolebygg fra 1925, i 

nyklassisistisk stil. Tegnet av arkitekt Jens Ludvig 

Paul Flor.  

Regional verdi 

Regional KMP 

Storlia friluftsområde Fritidslivsminne, idretts- og rekreasjonsanlegg 

med sti, skiløype og slalombakke. 

Regional verdi 

Regional KMP 

Kviltorp naustlag Særmerkt «rekkenaust», to rekker med naust, 

48 enheter, og felles slipp i midten. 

Sosialdemokratisk anlegg med lite «avtrykk» i 

standlinjen. 

Regional verdi 

Regional KMP 

Moldeholmene  Fritidslivsminne, område for rekreasjon. 

Damanlegget på Hjertøya  

Høy lokal verdi 

Seilerhytta Hjertøya Molde Seilforenings «lysthus» har vært klubb 

hus siden 1921. 

Høy lokal verdi 

Årøhagen skole Andregenerasjons fastskole.  Sveitserstilbygning 

i to etasjer med to klasserom i hver etasje. 

Typisk skolebygg for sin periode. 

Høy lokal verdi  

Bygdetunet på Sekken Bygdetun med skole, bedehus, badstue og 

Mariehuset. Dette «avspeiler» mye av den 

offentlige historia på øya. 

Høy lokal verdi 

Ungdomshuset på Sekken Bygning i sveitserstil med grunnmur av 

naturstein, typisk forsamlingshus fra 

«nasjonsbyggingsperioden». 

Høy lokal verdi 

Gamle Vardestua   Hytta først satt opp ved Langvatnet på 1850-

tallet, flyttet til Varden i 1868 og satt opp 1872-

73.  

Høy lokal verdi 

Paviljongen på Rekneshaugen Utsiktspaviljong i støpejernskonstruksjon på 

toppen av Reknesparken. For turister og 

lokalbefolkning. 1887 

Høy lokal verdi  

Sykepleierhøgskolen 

Glomstuvegen 33 

Nasjonalforeningen for folkehelsen var 

initiativtager og pådriver for etableringen 

Høy lokal verdi 

Hoppbakken i Mølleråsen Til sammen fire hoppbakker (K15, K25, K35 og 

K48).  Bakkerekorden i K35 er 38,5 meter (Johan 

Remen Evensen). K48 bakken er inspirasjon til 

De Derre sin sang «90-meters bakken». 

Medium lokal 
verdi 
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Skihytta  NM-bakken er Moldeheibakken, hoppbakke 

brukt under hovedlandsrennet i Molde i 1935. 

Bakkerekord: 66 m (Bjørn Wirkola, 1962). 

Medium lokal 
verdi 

Badstua på Strande Bygdebad for Strande krets bygget på dugnad 

av bygdefolket. Inneholder garderobe, dusjrom 

og badstue. Tegnet av Ole Lind Schistad. Mer 

vanlig i byområder, sjeldent kulturminne. 

Medium lokal 
verdi 

Osen gamle skole, Midthaug Førstegenerasjons skolebygg. Ligger på et 

høgdedrag nord for løa på Midthauggarden, sør 

for Oljeberget. 

Medium lokal 
verdi 

Midthaughuset, Nes, Kleive Starten på bedriften Brødrene Midthaug. 

Trehus i to etasjer med høg kjeller. 

Medium lokal 
verdi 

Høstmarkhuset, Nes, Kleive Sveitserstil med ark og veranda midt på 

sørfasaden. Ligger sør for rv. 62. 

Medium lokal 
verdi 

Skihytta på Istad Oppført illegalt under krigen, bygning på 50 - 60 

m2, eid av Istad Idrettslag, «skimuseum».  

Medium lokal 
verdi 

Husmorskolen, Nesjestranda Skolevirksomheten flyttet fra Aukra til 

Klokkergården i Bergsvik 1939, skoledrift fra 

1940. Nybygg ferdig i 1956, tilbygg 1999. 

Fylkesmannm Olav Oksvik hadde eget 

gjesterom i huset (1956-58).  

Medium lokal 
verdi 

Nesje skole Førstegenerasjons skolehus. Nå brukt til lagshus 

for jeger & fiskeforening. 

Medium lokal 
verdi 

Oppdølsbakken Hoppbakke brukt av Hjelset Fram.  Medium lokal 
verdi 

Gamlebanken, Nes, Kleive Bolsøy sparekasse og butikk. På sørsida av rv. 

62. Lav, toetasjes «lån-bygning». 

Lav lokal verdi  

Holm bakeri, Nes, Kleive Nabo til gamlebanken, på østsiden. To-etasjes 

hus med jugendstiltrekk. 

Lav lokal verdi  

Bedehus/Kleive menighetshus Andregenerasjons skolehus, ombygd til bolig. Lav lokal verdi  

Bergsvik skole Opprinnelig førstegenerasjons skolebygg, 

ombygd og tilbygg til grendehus. 

Lav lokal verdi  

Vågane ungdomshus Skåla Huset til Vågane ungdomslag, stiftet i 1907. Lav lokal verdi  
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Gribbestad skole Førstegenerasjons skolehus. Nå brukt til 

grendehus. 

Lav lokal verdi  

Øverbygda skole Førstegenerasjons skolebygg. Ligger på 

Roaldset, sør for hovedveien. Er ombygd til 

bolig. 

Lav lokal verdi  

Hjelset bedehus Førstegenerasjons skolebygg. Ligger på Hjelset, 

sør for hovedvegen. Er ombygd til bolig. 

Lav lokal verdi  

Mjelvehagen skole Førstegenerasjons skolebygg med lærerbolig i 

vestenden. Ombygd til bolig etter 1956 da ny 

skole på Hjelset ble tatt i bruk. 

Lav lokal verdi  

Rauma folkehøgskoles første 

internat, Mork, Hjelset 

Elevene bodde også privat, men hadde måltid 

her. 

Lav lokal verdi  

Rødrampen Hjelset Melkerampe på Hjelset. Lav lokal verdi  

 

 

 
 

Sekken ungdomshus 
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SYKEHUSBYEN  

 

Det har vært sykehus i Molde i over 300 år. Historien kan delvis fortelles gjennom eksisterende bygg. 

Dette temaet er nå ekstra aktuelt sett i lys av de store endringene som er i ferd med å bli en realitet, 

flytting til nytt sykehus på Hjelset. 

 

 
 

 

Det spesielle i dette temaet er at ett av kulturminnene, sykehusanlegget på Oppdøl, har måttet vike 

for de viktige samfunnsinteressene knytting til bygging av nytt sykehus. Det er gjort et grundig arbeid 

med dokumentasjon av sykehusanlegget før det ble revet. Det skal stå igjen et stabbur som er flyttet 

til annet sted på området. 

 

Reknes hospital ble etablert i 1713 og startet som et oppholdssted for leprasyke. Bygningene ble tatt 

i bruk av Reknes sanatorium da dette ble etablert i 1898. Reknes sanatorium var det første statlige 

tuberkulosesanatoriet i landet. Et eget barnesanatorium ble bygget og tatt i bruk i 1918. Dette var 

den eneste sykehusbygningen som ikke ble rammet av bombingen i 1940. I 1960 ble virksomheten 

lagt inn under fylkessykehuset i Molde. 

 

Under temaet sykehusbyen er det 10 kulturminner som er vurdert. Tre er vurdert å ha regional verdi, 

fire er vurdert å ha medium lokal verdi og tre er vurdert å ha lav lokal verdi. 

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Sykehusanlegget på Opdøl Dokumentert før det ble revet. Står igjen et 
stabbur. 

Regional verdi 
Regional KMP 
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St. Carolus  Tidligere katolsk sykehus, toppetasjen mot vest 
inneholdt et lite kapell. En institusjon utenom 
det offentlige tilbudet. Har nye funksjoner. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Reknes hospital (Reknes 
ungdomshus) 

Barnesanatoriet, del av Reknes hospital i 
nyklassisistisk stil. Hadde tidligere lang 
«veranda» mot øst brukt til «kuring» for 
tuberkulosepasienter. 

Regional verdi 
Regional KMP 
 

Molde sykehjem Gjenreisningsbygg i funksjonalistisk stil. Helt 
spesielt, dekorert vindusfelt i sandblåst glass i 
nordveggen. Tegnet av arkitekt Fredrik Konow 
Lund. 

Medium lokal 
verdi 

Fylkeshuset øst Bygget i 1912. Supplerte Amtssykehusets 
trebygning og fordoblet tallet på sengeplasser 
til 75. 

Medium lokal 
verdi 

Lundavang Fylkessykehusets ble åpnet i 1960. Arkitekt Knut 
P. Motzfeldt. 

Medium lokal 
verdi 

Kraftstasjon ved Opdølselva Til Opdøl sykehus, regulert til bevaring. Medium lokal 
verdi 

Høydebasseng ved Opdøl 
sykehus 

Til drikkevann på Opdøl. Vann ble pumpet opp i 
høydebassenget om natten med elektrisitet fra 
det lokale kraftverket til sykehuset. 

Lav lokal verdi 

Demning Lundalsvatnet Del av Opdøl-anlegget og kraftstasjonen der. Lav lokal verdi 

Hus på Bergheim Leid av Opdøl for damer. Lav lokal verdi 

 

 
 

Barnesanatoriet på Reknes. 
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PRIMÆRNÆRINGENE 
 

Jordbruk, skogbruk og fiske har spilt viktige roller i utviklingen av Molde kommune. Temaet dekker 

gårdsanlegg fra ulike tidsepoker med både gårdstun, kulturlandskap, kvernhus, naust og seter i hele 

kommunen.  

 
Moldegård har en viktig historisk tilknytning. 

I temaet primærnæringene er 18 kulturminner/kulturmiljø vurdert. Fire er vurdert å ha nasjonal 

verdi, to er vurdert å ha regional verdi, fire er vurdert å ha høy lokal verdi, tre er vurdert å ha 

medium lokal verdi og seks er vurdert å ha lav lokal verdi. 

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Aarøe Indre gårdstun Gårdstun med stor, praktfull hovedbygning i to 
etasjer med utsøkte interiører. Fredet 
hovedbygning. 

Nasjonal verdi 
Regional KMP 

Tøndergård Fredet embetsgård-embetsbolig. Nasjonal verdi 
Regional KMP 

Årønes gårdsanlegg Gårdsanlegg med verdifullt tun med 
våningshus, løe, eldhus/drengestue i 
åttekantform av stein og verdifullt 
kulturlandskap. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Moldegård Oppført av amtmann Hans Nobel, 1705. Viktig 
historietilknytning og verdifulle interiør. 

Regional verdi  
Regional KMP 

Lergrovik gård Gårdstun/kulturlandskap. Tun med 11 
bygninger som hovedhus, driftsbygning, 
stabbur, tjenerbolig, gartnerbolig og kvern.  
Bygningene har stiltrekk fra sveitserstil.  
Hovedhus og stabbur er særlig rikt utsmykket. 
Også et flott naust. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Sølsnes gård Gård med 17 bygninger, derav 13 i tunet. 
Sengebu fra 1620 (automatisk freda) og 
røykstue som er av samme alder. Flere av 
bygningene er tilflyttet av tidligere eier, Jonas 
Lie. 

Høy lokal verdi 

Holmarka Sentrumsnært gårdsbruk med våningshus i 
sveitserstil, løe og innmark/ kulturlandskap. 

Høy lokal verdi 
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Marka er statlig sikret friluftsområde og en del 
av «den grønne korridor».  

Gjerdet, Eikrem Småbruk med sammenbygd hus med bolig, fjøs 
og løe. Bygningstype som det er få bevarte av. 
Intakt kulturlandskap. 

Høy lokal verdi 
Spilles inn til 
regional plan 

Roaldsetligården Hus og fjøs bygget sammen, huset har svalgang 
som går til fjøset. Ligger midt i tun med flere 
bygninger. 

Høy lokal verdi 

Stenerud gård, Kvam Sentrumsnært gårdsbruk med komplett 
bygningsmiljø og innmark. Gårdstun med bolig i 
sveitserstil i halvannen etasje, med midtark mot 
sør og fjøsbygning. 

Medium lokal 
verdi 

Olaplassen, Kvam Husmannsplass under Stenerud gård, eldre 
stuebygning i en etasje er bevart. Tilbygg 
«anneks» og uthus. 

Medium lokal 
verdi 

Naust i Lubbenesfjæra Bygning og strand i statlig sikret friluftsområde. Medium lokal 
verdi 

Langhol gård, Gunnerød Nybrottsbruk. skal være det største gardsbruket 
i Møre og Romsdal, 600 mål innmark, 170 
storfe. Uvanlig store dimensjoner i vår landsdel.  

Lav lokal verdi  

Kvernhus, sag og stampe, 
Roaldset 

Ved Roaldsetelva nord for Øverbygdveien.  Bare 
steinrenne står igjen. Var stampe både for 
vadmel og beinmel. 

Lav lokal verdi  

Sommerfjøs, Hjelset Bygning med alminnelig, tradisjonell funksjon, 
men forteller dramatisk historie. Det er spor 
etter bjørneklør i bygningen. 

Lav lokal verdi  

Teppinga på Sekken Demning. Lav lokal verdi 

Kvernhus på Hjelset Restaurert kvernhus. Lav lokal verdi 

Øygardsetra Rester av imponerende bygg i stein.  Lav lokal verdi 

 

 
Naust i fjæra ved Lubbenes i statlig sikret friluftsområde.  
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FERDSEL OG SAMFERDSEL 
 

Registreringene i temaet dekker både ferdsel på land med veger, broer og ferdsel på sjøen med 

brygge, fergeleie, fyrlykt og seilmerke.  

 

Den Trondhjemske postvei var første hovedveg gjennom fylket. I Molde kom den «på land» på 

Kringstad etter båttransport fra Vestnes. Veien gikk innover Fannestranda til Hjelset, videre til Kleive 

og over Osmarka til Angvik. Mye av veien er i dag «utvisket». 

 

Istadbroa fra 1908 omtales som fantastisk av informanten. Broen er en kvelvingsbro bygget i hugd 

naturstein med rekkverk i smijern. Fergeleiet på Laberget er tidligere fergeleie på Sølsnes og ble blant 

annet brukt under gulltransporten i april 1940. Broen og fergeleiet er registrert og vurdert til å ha 

Høy lokal verdi som kulturminner. 

 

 
 

Del av postveg fra Brattstøa kai på Dvergsneset. 

 

I temaet ferdsel og samferdsel er det vurdert 12 kulturminner/kulturmiljø. Den Trondhjemske 

postvei er et nasjonalt viktig samferdselsminne med «avtrykk» i sju kommuner i Møre og Romsdal. 

Skjersåa bro fra 1826, er vurdert å ha regional interesse. Fire kulturminner/kulturmiljø er vurdert å 

ha høy lokal verdi og seks kulturminner/kulturmiljø er vurder å ha medium lokal verdi.  

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Den Trondhjemske postvei Første hovedvei gjennom fylket. I Molde kom 
den «på land» på Kringstad etter båttransport fra 
Vestnes. Veien gikk innover Fannestranda til 
Hjelset, videre til Kleive og over Osmarka til 
Angvik. Mye av veien er i dag «utvisket». 

Nasjonal verdi 
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Skjersåa bro Veianlegg, del av den Trondhjemske postvei.  
Kvelvingsbro i naturstein. 1836. 

Regional verdi 

Øvre Istad vei Tidligere hovedvei. «Starter» i vest fra Bakken 
øst for Istadbroen, går nord for dagens hovedveg 
østover til Øygardssaga. 

Høy lokal verdi 

Istad skysstasjon og skole Gårdsbygning ved Øvre Istad veg, brukt til 
skysstasjon og skole. 

Høy lokal verdi 

Istadbroen  Kvelvingsbro bygget i hugget naturstein med 
rekkverk i smijern. Navn og byggeår er hugd inn i 
rekkverket. 1908 

Høy lokal verdi 

Fergeleiet Laberget Tidligere ferjeleie på Sølsnes. Blant annet brukt 
under Gulltransporten i april 1940. 

Høy lokal verdi 

Brygga på Malmen, Osen Ved jernverket i Osen. Ble brukt ved frakting av 
råstoff til, og ferdig malm ut, fra Osen Jernverk. 
Ballaststein lagt i sjøen. 

Medium lokal 
verdi 

Brattstøa kai/postskyss Del av postrute mellom Molde og Veblungsnes 
via Strande, båt til Brattstøa på Dvergsneset og 
landeveg derfra til Sølsnes, båt til Veblungsnes. 
Fra Dvergsnes er deler av vegen bevart fram til 
den nye vegen til Bolsøybrua. 

Medium lokal 
verdi 

Vei gjennom Øverbygda Hjelset Del av vei mellom Gujord på Hjelset og 
Stangarvatnet på grensen til Gjemnes kommune. 
Deler av vegen går nesten sammenhengende 
gjennom Øverbygda. Eksempel på godt bevart 
vegtrase med svært høy alder. Roaldsetbroen er 
en del av dette. 

Medium lokal 
verdi 

Roaldsetbroen Rester av brokar. Medium lokal 
verdi 

Seilmerke, Mjelve Rester av sokkel står igjen. Medium lokal 
verdi 

Reknes fyrlykt, Reknesmoloen Fyrlykt fra 1904, fornya i 1957, flyttet lenger ut 
på moloen i 1997 og erstattet med ny lykt. 
Sentrumsnært fyr med lang tradisjon. 

Medium lokal 
verdi 
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KIRKER, KIRKESTEDER OG PRESTEGÅRDER 
 

For å samordne lovverk som regulerer kirkebygg med omgivelser og forvaltning av disse, er det 

utarbeidet et eget kirkerundskriv.  

 

Veøy gamle kirke er automatisk fredet og Veøy gamle prestegård er vedtaksfredet, begge er vurdert 

å ha nasjonal interesse.  

 

Molde domkirke er en langkirke i betong, halvbasilisk, oppført i 1957.  er vedtaksfredet. 

 

 
 

 

Under temaet kirker, kirkesteder og prestegårder er det åtte kirker, kirkesteder og prestegårder som 

er vurdert å ha verdier og kvaliteter som kulturminner av nasjonal verdi, fem er vurdert å ha regional 

verdi og to er vurdert å høy lokal verdi.  

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Veøy gamle kirke Automatisk fredet langkirke i stein, fra 
høymiddelalderen, ca. år 1200. 

Nasjonal verdi 
Regional KMP. 

Veøy gamle prestegård Vedtaksfredet historisk prestegård med særlig 
verneverdig kulturlandskap og kirke. 

Nasjonal verdi 
Regional KMP. 

Molde domkirke Langkirke i betong, halvbasilika, 1957. Nasjonal verdi 
Regional KMP. 
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Kleive kirke Åttekantet i tre, 1857. Nasjonal verdi 
Regional KMP. 

Kleive kirkested Stod kirke der før reformasjonen, 1537. Nasjonal verdi 
Regional KMP. 

Røvik kirke Langkirke i tre, 1905. Nasjonal verdi 
Regional KMP 

Veøy kirke, Sølsnes Langkirke i tre, 1907. Nasjonal verdi 
Regional KMP 

Kirkestallene, Sølsnes Staller og utedo, 1907. Regional verdi 
Regional KMP 

Bolsøy kirkested Automatisk fredet, stod kirke der før 
reformasjonen 1537. 

Nasjonal verdi 
Regional KMP 

Bolsøy prestegård Eldre prestegårdstun med våningshus, 
forpakterbolig og løe i kulturlandskap ved kirke 
og gravplass. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Røbekk kirke Langkirke i tre, i verdifullt kulturlandskap med 
Bolsøy prestegård og gravplass, arkitekt Gabriel 
Smith. 1898. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Sekken kapell Langkirke i tre, ei av fem bygd av Ole Havnæs, 
sveitserstil, 1908. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Gravkapell ved Bjertelibakken Sveitserstil med rik dekor. Regional verdi 
Regional KMP 

Molde metodistkirke Langkirke i basiliskform i mur med sidefløy med 
prestebolig, 1947. 

Høy lokal verdi 

St. Sunniva Katolske kirke Åttekantet trekirke med takrytter midt på, 
1957. 

Høy lokal verdi 

 

 

 
 

På Sølsnes ved Veøy kirke, står det fremdeles en sjelden kirkestall med utedo. 

Denne har regional verdi. 
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ANDRE KULTURMINNER 
 

Noen kulturminner passer ikke helt inn under temaene over. Disse er samlet under benevnelsen 

andre kulturminner. Dette er kulturminner som både har internasjonal og regional verdi.  

 

Kurt Schwitters (1887-1948) var en av det 20.århundrets mest banebrytende kunstnere. Han var 
maler, billedhugger og dikter, alt utført i en kunstform han kalte MERZ. Kurt Schwitters kom til 
Hjertøya første gang i 1930, og fra 1932 til 1939 tilbragte han store deler av året i en liten steinbu på 
Hjertøyplassen. Interiøret gjorde han etter hvert om til et kunstverk, et Merzbau, der vegger og tak i 
inngangen ble fylt med collager og deler av hovedrommet skapt om til en konstruktivistisk skulptur 
av tre og gips. Han bygget også en Merzbau-konstruksjon på Lysaker, Haus am Bakken. Haus am 
Bakken brant til grunnen i 1951. Merzhytta står fremdeles på Hjertøya, og restene av installasjonen i 
Merzhytta er nå bevart på Romsdalsmuseet.  
 

 
 
Kurt Schwitters kunstnerbolig på Hjertøya er i regional kulturminneplan omtalt å ha nasjonal 
interesse. Verdivurderingen i denne planen er at kunstnerboligen til og med er av internasjonal verdi. 
 

Veøya var det første landskapsvernområdet i Norge. Området har stor historisk tidsdybde i 

kulturminnene og er av nasjonal interesse. Landskapsvernområdet blir forvaltet av Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal i samarbeid med Molde kommune, Romsdalsmuseet og Møre og Romsdal fylke. 

Det er utarbeidet egen forvaltningsplan der flere skal skjøtte området til det beste for arkeologi, 

kulturhistorie og natur, samtidig som bruken av øya som rekreasjonsmål skal holde frem.  

 

I denne kategorien tas også private gravplasser og gravkammer med. 

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Kurt Schwitters kunstnerbolig Steinbu/potetkjeller brukt som bolig. Interiøret i 
boligen ble til et kunstverk og er det eneste 
Merzbau som fortsatt finnes.  

Internasjonal 
verdi 
Regional KMP 
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Gunnar Haukebø sitt hjem Bosted og atelier. Gunnar Haukebø var en 
kunstner med stor produksjon. Har mange 
utsmykkinger, blant annet i Molde sykehus, 
Vektergata 1-3 og i kafeen Kneipen. 

Regional verdi 
Regional KMP 

Veøya landskapsvernområde Første landskapsvernområdet i Norge. Stor 
historisk tidsdybde i kulturminnene. 

Nasjonal verdi 
 

Gravplass på Kvam Privat gravplass, gravlund. Regional verdi 
Regional KMP 

Gravkammer til familien Astrup, 
Kviltorp 

Privat gravkammer. Regional verdi 
Regional KMP 

Gravkammer til Coucheron-
Aamot, Veøya 

Privat gravkammer. Regional verdi 
Regional KMP 

 

 

UTVALGTE AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 
 

I temaet utvalgte automatisk fredete kulturminner er utvalget av 9 kulturminner hentet fra regional 

kulturminneplan. Veøykaupangen er en handelsplass fra vikingtiden og automatisk fredet. Veøya er 

med i tre av kulturminneplanens tema og dette synliggjør dybden i kulturminneverdiene i området. 

 

Kulturminne / kulturmiljø Omtale Verdivurdering 

Veøykaupangen Handelsplass fra vikingtiden, fra middelalderen. Internasjonal 
verdi 

Bergkunst på Bjørset Bergkunst på to steiner, fra steinalderen. Nasjonal verdi 

Alteret på Horja Rituell kultisk lokalitet, fra uviss tid. Nasjonal verdi 

Trollpila, Bolsøya Bautasteinlokalitet, fra jernalderen. Nasjonal verdi 

Draget, Bolsøya Bosetning og aktivitetsområde, fra eldre steinalderen. Nasjonal verdi 

Tingneset, Bolsøya Båtstø-anlegg, fra jernalderen. Nasjonal verdi 

Ørnehaugen Bosetning og aktivitetsområde, fra steinalderen. Nasjonal verdi 

Nesje gravrøyser Store gravrøyser, fra bronsealderen/jernalderen. Nasjonal verdi 

Indre Årø gravhaug Gravhaug, fra jernalder. Nasjonal verdi 

 

 
 

Utarbeidet informasjonsskilt for helleristninger på Bjørset.  
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OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 
 

Det er første gang det er utarbeidet en kulturminneplan for Molde kommune. Planen i seg selv gir 

ikke automatisk grunnlag for vern av kulturminner. Planen er verktøy og kunnskapsgrunnlag for 

kommunens forvaltning og planlegging. Samlet sett er dette et viktig bidrag til å minimere tapet av 

kulturminner, spesielt når kunnskapen blir videreført i kommuneplanens arealdel med innføring av 

hensynssoner. 

 

OVERSIKT OVER KULTURMINNER 

I planarbeidet er det kartlagt og vurdert et mangfold av kulturminner og kulturmiljø, med geografisk 

utstrekning i hele kommunen. Oversikten er ikke komplett og ved rullering av planen kan nye 

kulturminner inkluderes. 

 

En del kulturminner er ikke vurdert. Årsaker til det kan være alt fra at det ikke har vært praktisk 

mulig, til at det ikke har vært kapasitet eller kompetanse til å vurdere dem.  

 

Nye kulturminner som er vurdert å ha kvaliteter og verdier på regionalt nivå, vil bli spilt inn ved 

rullering av Møre og Romsdal fylkes Regionale delplan for kulturminner. 

 

Avgrensningen av planarbeidet til å gjelde nyere tids kulturminner, er en prioritering som har ført til 

at natur- og kulturmiljø ikke er kartlagt. Det finnes relevante kartlegginger fra starten på 1990-tallet, 

men det er ikke vurdert som et hensiktsmessig grunnlag for å si noe om natur- og kulturmiljø i dette 

planarbeidet. Det er heller ikke gjort noe med vurdering av de kulturminner som er registrert i 

Askeladden eller i SEFRAK. 

 

Riksantikvaren er i gang med å identifisere kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi, blant annet 

omfattes områder i Molde kommune av dette arbeidet. Dette må tas hensyn til i kommunens videre 

kulturminneforvaltning. 

 

DIGITALISERING OG KARTFESTING 

Kulturminneplanen er ikke utarbeidet i et digitalt format. Det er likevel sentralt at denne kunnskapen 

blir digitalisert på flere måter, gjennom oppdatering i Askeladden, kartgrunnlaget til Molde 

kommune og på molde.kommune.no.  

 

Det er utarbeidet eget kartgrunnlag for kulturminner i Molde. Kartet henter inn opplysninger fra 

Askeladden, SEFRAK. Kulturminnesøk, eksisterende planer i Molde kommune og kulturminnene som 

er med i kulturminneplanen.  

 

Digitaliseringen vil bidra til at kunnskap om verdier og kvaliteter til kulturminnene tas med i 

forvaltning og plan- og utviklingsarbeid.  
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PLANFAGLIG OPPFØLGING 

Det er ikke gjort vurderinger av hvilke kulturminner som bør få en oppfølging med hensynssoner i 

kommuneplanens arealdel. Ett tiltak i handlingsplanen er å få gjort opp status for hensynssoner og 

hvilke kulturminner som bør ha en hensynssone i nye Molde kommunes kommunedelplan, 

arealdelen.  

 

KUNNSKAPSLØFT FOR KULTURMINNEVERNET 

Kommunens rolle og ansvar i kulturminnevernet er forsterket. Planarbeidet vil bidra til et 
kunnskapsløft for kommunenes arbeid med kulturminnevern.  Molde kommune har ikke noen i egen 
organisasjon med formell kompetanse på kulturminnevern. Fylkeskulturavdelingen med 
fylkesantikvar og Romsdalsmuseet er derfor sentrale fagmiljø å søke støtte hos ved behov. 
 
Arbeidsgruppen sin sammensetning med representanter fra flere avdelinger har gitt grunnlag for 
felles fokus på kulturminner, kulturminneverdier og forvaltning. Et resultat av dette er kartgrunnlaget 
som følger med planen og en oversikt over virkemidler for vern av kulturminner, med saksbehandling 
og retningslinjer (vedlegg 2 til planen). 
 
 

VIDERE ARBEID 

Arbeid med kulturminneplan har krevd kapasitet både med hensyn til kompetanse og tidsressurs. 
Kulturtjenesten og arbeidsgruppen har primært hatt fokus på, og prioritert, å skape et 
kunnskapsgrunnlag som gir en god oversikt over kulturminnene i kommunen. 
 
Et viktig arbeid i etterkant av planen blir å oppdatere databaser og kartgrunnlag med gode 
informative tekster og nytt bildemateriale. 
 
Det blir også viktig å ha oppmerksomhet på de kulturminner som i denne omgang ikke er registrert, 
kartlagt og vurdert. I det videre arbeidet kan det også være aktuelt å vurdere om det i kommunen 
finnes områder med kulturminner og kvaliteter som bør vurderes som kulturmiljø. 
 
Planarbeidet har ikke tatt for seg hvordan Molde kommune skal ta vare på kulturminneverdier i 
sammenheng med andre viktige samfunnsområder som folkehelse, friluftsliv, skole, reiseliv, 
landbruk, natur- og klimatiltak og til slutt verdiskaping. 
 
Et av delmålene i planprogrammet var å utarbeide en skjøtsel- og formidlingsstrategi, og denne 
skulle gjenspeiles i planens handlingsdel. Dette er ikke gjort og bør bli sentralt ved samordning og 
rullering av planene og handlingsdelene til kulturminneplanene i nye Molde kommune. 
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HANDLINGSDEL  

Handlingsdelen har få tiltak, men tiltak det er realistisk å få gjennomført for Molde kommune. 

I nye Molde kommune skal det gjøres opp status for kulturminnearbeidet i hele kommunen og 

planene samordnes. Handlingsdelen rulleres årlig. 

Prioritet Tiltak Ansvar - 
samarbeidspart 

Ressurs - 
finansiering 

1 Oppdatere Askeladden med informasjon og 
bildemateriale. 

Molde kommune 
Kulturtjenesten 

Prioritere personal 
ressurs 

2 Formidling av kunnskap om kulturminner på 
molde.kommune.no. 

Molde kommune 
Kulturtjenesten 

Prioritere personal 
ressurs 

3 Kulturminneforvaltning gjennom bruk av 
plan- og bygningsloven: kommuneplanens 
samfunnsdel, arealdel, bruk av 
hensynssoner og i generell saksbehandling.  

Molde kommune 
og nye Molde 
kommune 

Plan- og utvikling, 
byggesak og geodata 
og kulturtjenesten. 

4 Vurdering av hvilke kulturminner av lokal, 
regional eller nasjonal verdi som skal ha 
hensynssone i kommende kommuneplan, 
arealdelen.  

Molde kommune 
 

Plan- og utvikling  

5 Sikre grunnlag for gode vurderinger av 
kulturminner når det lages 
forvaltningsplaner for statlig sikrede 
friluftsområder, omtale av 
kulturminneverdiene og tiltak for 
skjøtsel/vedlikehold og formidling.  

Molde kommune 
Kulturtjenesten 

 

Løftes frem ved rullering og samordning av handlingsdelen i nye Molde kommune: 

 Etablere/utvikle tilskuddsordning for eiere 
av kulturminner. Tilsvarende tiltak er en del 
av Nesset kommune sin kulturminneplan, 
tiltaksplan.  

Nye Molde 
kommune 

 

 Utarbeide oversikt over kommunalt eide 
kulturminner eller kulturmiljø.  

Nye Molde 
kommune 

 

 Forvaltningsplan for kulturminner i Molde 
kommunes eie, som omfatter drift og 
vedlikehold. 

Nye Molde 
kommune 

 

 Vurdere medlemskap i Norsk Kulturarv  Nye Molde 
kommune 
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VEDLEGG  

 

1. Oversikt over kilder, grunnlagsmateriale, aktuelle og relevante dokument, nettsteder mm. 

2. Oversikt over virkemidler for vern av kulturminner, med saksbehandling og retningslinjer. 

3. Ordforklaringer 

4. Kart – publiseres når planen legges ut på høring. 

 

 

 

 
 

Veøya 
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OVERSIKT OVER KILDER, GRUNNLAGSMATERIALE, AKTUELLE OG RELEVANTE 

DOKUMENTER, NETTSTEDER MM 

 
Kulturminnevern bind 1 og 2 (2001), redaktør Jørn Holme. 
 
Lokale dokumenter, dokumentasjon eller materiale 
Statlig sikret friluftsområde Holmarka, forvaltningsplan 2016 
Statlig sikret friluftsområde Julneset, forvaltningsplan 2019 
Statlig sikret friluftsområdet Moldemarka vest, forvaltningsplan 2015 
Forvaltningsplan for Osen naturreservat, Rapport 2014:2 
Forvaltningsplan Veøya 
Natur- og kulturlandskapsanalyse for Molde 1994 
Hovedrapport biologisk mangfold i Molde 1995 
Stadnamn i Molde kommune (2010), Kåre Magne Holsbøvåg (Romsdal sogelag) 
 
Utvalg av regionale dokument 
Regional delplan for kulturminner. 
Tiltaksplan for kultur, del av handlingsprogram til Fylkesplan Møre og Romsdal.  
 
Utvalg av nasjonale dokument, føringer og anbefalinger 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
 
St. meld 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. 
 
St.meld Nr 35 (2012-2013) Fremtid med fotfeste – kulturminnepolitikken 
 
St.meld. Nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
 
St. meld. Nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner 
NOU 2002:1 Fortid former framtid, utfordringer i en ny kulturminnepolitikk 

Riksantikvaren har på sine nettsider mye informasjon, blant annet med veiledning og publikasjoner, 

blant annet: 

Riksantikvarens strategi for arbeid med kulturarv i kommunene. 

Riksantikvarens bystrategi er et bidrag til god forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i alle byer. 

Riksantikvarens fredningsstrategi med ti prioriterte tema. 

Miljøstatus.no er et samarbeid mellom flere statlige etater, med Miljødirektoratet som ansvarlig 

redaktør. Kulturminner et av temaene. 

Norsk kulturarv har hele landet som arbeidsområde og initierer kulturverntiltak både på lokalt og 

nasjonalt nivå. 

  

https://docplayer.me/24570134-Forvaltingsplan-for-osen-naturreservat-i-molde-kommune.html
https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Nyheiter---miljo-og-klima/2017/12/Forvaltningsplan-for-Veoy-landskapsvernomrade-godkjent/
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Handlingsprogram
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-26-2006-2007-/id465279/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2004-2005-/id406291/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2002-1/id380082/
https://www.riksantikvaren.no/
https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2584723/Riksantikvaren_kommunestrategi_2019-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Byer-og-tettsteder/Riksantikvarens-bystrategi
https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Fredningsstrategi-mot-2020
https://www.miljostatus.no/tema/kulturminner/
http://kulturarv.no/
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OVERSIKT OVER VIRKEMIDLER FOR VERN, MED SAKSBEHANDLING OG RETNINGSLINJER 

 
Det juridiske grunnlaget for å kunne stille krav vedrørende bevaring av kulturminneverdier finnes i 

hovedsak i Kulturminneloven og i Plan- og bygningsloven. Førstnevnte håndterer først og fremst 

fredete anlegg og miljøer, og forvaltes på statlig nivå (Riksantikvaren m.fl.). På kommunenivå gjelder 

først og fremst Plan- og bygningsloven (PBL), og de forskrifter som er gitt i medhold av denne. 

Kulturminneplanen inneholder retningslinjer for behandling av plan- og byggesaker. Retningslinjene 

er mer utfyllende enn de gjeldende retningslinjene i kommuneplanens arealdel, og vil supplere disse. 

Retningslinjene gir føringer for alle plan- og byggesaker som berører kulturminner og kulturmiljø. 
 

LOVVERK OG RETNINGSLINJER  

 

Plan og bygningsloven 

Kommunen har ingen myndighet gjennom Kulturminneloven, men kan gjennom Plan og 

bygningsloven, og oppretting av hensynssoner gir vern av kulturminner. Ved opprettelse av 

hensynssoner skal det angis bestemmelser eller retningslinjer til bruk i saksbehandlingen.  

I kommuneplan: 
 Hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer, plb § 11-8  
Bestemmelser til arealformål – pbl 11-10 og 11-11.  
 Generelle bestemmelser – pbl § 11-9  
 
I reguleringsplan:  
 Arealformål LNFR med underformål vern av kulturminner og kulturmiljø, pbl 12-5.5  
 Hensynssoner med bestemmelser - §12-6  
 Bestemmelser til arealformål – pbl § 12-7  
 
Pbl § 31 gir mulighet til å styre/unngå inngrep i verneverdige kulturminner, blant annet gjennom  
§31- 1 - Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk. I §31-3 påfører også eier 
en plikt til å holde sine bygninger og anlegg i stand 
 
Pbl § 29 gir kommunen muligheter til å styre utforming av nye tiltak. § 29-2 sier at ethvert tiltak skal 
prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i 
seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 
Bestemmelsen kalles ofte «estetikkparagrafen». 
 
Til Plan og bygningsloven hører det til to forskrifter som kan ha innvirkning på hvordan 
kulturminnene tas hensyn til i byggesaker: 
 
 Byggesaksforskriften (SAK). Kap 19 er det gitt bestemmelser for at bygninger med høy 
bevaringsverdi skal ikke gå tapt på grunn av unnlatt sikring eller istandsetting. Kommunen har 
anledning til å gi pålegg om sikring eller utbedring. 
 
 Teknisk forskrift (TEK) gir diverse unntaksmuligheter fra bla. krav om energieffektivitet for bygninger 
som er fredet, regulert til bevaring eller som har annen form for vern ihtt plan- og bygningsloven, 
eller som oppfyller kulturminnefaglige kriterier for regulering til bevaring eller oppføring i kommunal 
verneplan (RAs veileder om plan- og bygningsloven, s. 78). TEK brukes ofte som argument for å foreta 
vesentlige endringer i verneverdige bygninger.  
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Kulturminneloven  

Kulturminneloven gir den offentlige forvaltningen et ansvar knyttet til kulturminner. § 1. Lovens 
formål, står det følgende: «Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes 
både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.  
 
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 
grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.  
Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på 
denne lovs formål»  
 
Kulturloven  

Kulturloven gir den offentlige forvaltningen et ansvar knyttet til kulturarv.  
 
I § 1. Føremål, står det følgende: «Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar 
for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å 
delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.» 
 
 I § 2.Definisjonar står det videre: «Med kulturverksemd meiner ein i denne lova å skapa, produsera, 
utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk verna om, fremja innsikt i og vidareføra 
kulturarv delta i kulturaktivitet utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse» Under punkt b. er å 
verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv satt opp som en plikt innen offentlig forvaltning. 
Loven sier derimot lite om hvordan dette skal gjøres.  
 
Naturmangfoldsloven  

Naturmangfoldsloven gir den offentlige forvaltningen et ansvar knyttet til kulturlandskap. 
 
§ 33. f mål for områdevern  
Verneområder på land, i vassdrag og i sjø etter dette kapittel skal bidra til bevaring av natur preget av 
menneskers bruk gjennom tidene (kulturlandskap) eller som også har kulturhistoriske verdier, og 
tilrettelegging for bruk som bidrar til å opprettholde naturverdiene.  
 
§ 36. landskapsvernområder  
Som landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også kulturminner 
som bidrar til landskapets egenart. 
 
Lov om eigedomsskatt til kommunane  

§ 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:  
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 
staten.  
b) Bygning som har historisk verde. 
 

RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING  

En tematisk kommunedelplan kan ikke inneholde bestemmelser og er derfor ikke juridisk bindende 

på samme måte som en arealplan. Planen er en overordnet strategisk plan som sier hva kommunen 

har av kulturminneverdier, hvordan vi skal ta med oss dette i den videre utviklingen av Molde og hva 

det konkret betyr for kommunens kulturminneforvaltning. 

 

Kulturminneplanen inneholder kulturminne av ulik viktighet og kan deles i nasjonalt viktige, regionalt 
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viktige og lokalt viktige objekter. Alle kulturminner som inngår i kulturminneplanen skal være 

registrerte i Riksantikvarens database; Askeladden. Dette er gjort tilgjengelig for saksbehandlere og 

publikum i kommunens digitale kart og Kulturminnesok.no. 

SAKSBEHANDLING  

Kulturminner som har vern gjennom arealplaner har bestemmelser som fortsatt vil gjelde. I tillegg til 

bestemmelser gitt i lov eller arealplan, vil Molde kommune legge følgende retningslinjer til grunn i 

plan- og byggesaker som kan ha direkte eller indirekte betydning for våre registrerte kulturminner. 

Alle søknader og plansaker kontrolleres opp mot kulturminneregistreringene i kommunes digitale 

kartverk for å sikre at de registrerte kulturminnene ivaretas i saksbehandlingen. 

GENERELLE RETNINGSLINJER  

 
1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen søkes bevart. I kulturmiljøer av regional og nasjonal 
verdi og i de enhetlige og sammensatte områdene identifisert i kommunedelplan for kulturminner, 
bør særpreg og karaktertrekk i størst mulig grad bevares. 
 
2. I plansaker som berører registrerte kulturminner, bør det utføres en kulturhistorisk stedsanalyse 
som dokumenterer områdekarakter, bebyggelsesstruktur og karakteristiske trekk ved 
bebyggelsesmønster, høyder og volum.  
 
3. I plansaker som berører registrerte kulturminner bør det utarbeides ulike prinsipielle alternativer 
for vern som en del av planforslaget. 
 
4. Ved behandling av søknad om tiltak, inklusive tilbygg, påbygg og endringer på eksisterende bygg 
som er registrert i kommunens kulturminneregistrering, samt tiltak i nærområdet som kan påvirke 
kulturminnenes verdi, skal det legges vekt på bygningers opprinnelige stiluttrykk og utseende. Det 
bør legges vekt på at endringer tilpasses eksisterende bebyggelse og strøkskarakter. 
 
5. Opprinnelige elementer som er vesentlige for uttrykket til bevaringsverdige bygninger, slik som 
volum, høyde, takform, taktekking, fasadekledning og vindusutforming, bør i størst mulig grad 
beholdes. Opprinnelig utforming bør dokumenteres ved bruk av bilder, tegninger eller detaljert 
beskrivelse sammen med søknad om tillatelse til tiltak. 
 
6. Ved søknad om rivning bør det innsendes en fagmessig utført tilstandsanalyse. Kommunen kan be 
om tilsvarende ved fjerning av opprinnelige bygningsdeler. Tilstandsanalysen skal tydelig vise 
omfanget av skadene ved tekst og bilder. Det skal også redegjøres for hvilke tiltak som må gjøres for 
å sette bygget i stand. 
 
7. Dersom det planlegges et nytt bygg på tomta, skal forslaget til det nye bygget foreligge sammen 
med søknad om rivning. Rivning av verneverdig bebyggelse skal ikke, dersom ikke særlige hensyn 
tilsier det, tillates før søknad om nytt bygg eventuelt er godkjent. 
 
8. Tiltakshaver oppfordres til å søke råd hos kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen eller andre 
kompetente fagmiljø før det iverksettes/ søkes om tillatelse til endring av registrerte 
bygninger/bygningsmiljø. For større prosjekt anbefales det at det avholdes en forhåndskonferanse. 
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SAKSBEHANDLING FOR KULTURMINNER SOM ER VEDTAKSFREDET ELLER AUTOMATISK 

FREDET (NASJONAL ELLER REGIONAL VERDI). 

At et kulturminne er fredet innebærer at alle endringer som går utover vanlig, jevnt vedlikehold må 
godkjennes av vedkommende myndighet etter kulturminneloven. Avgjørelser i slike saker er delegert 
til fylkeskommunene. Eiere kan søke om dispensasjon fra fredningen, og kulturvernmyndighetene vil 
på denne bakgrunn beslutte om tiltaket vil være forenlig med fredningens formål eller ikke. Det må 
også søkes om tillatelse til gjennomføring av alle tiltak som på en eller annen måte kan virke inn på 
eller forandre kulturminnet. 
 
Saksbehandling for kulturminner av lokal verdi: 

Ved behandling av søknad om tiltak, inklusive tilbygg, påbygg og endringer på eksisterende bygg 
sendes søknaden til uttale hos kommunens kulturavdeling, og kulturavdelinga i fylkeskommunen. 
Ved behov kan også saken sendes til andre instanser. 
 
Saksbehandling for SEFRAK-registrerte bygg fra før 1850: 

Bygningene i SEFRAK- registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen 
skal fungere som et varsko om at kommunen bør foreta en vurdering av verneverdien før tillatelse 
gis. 
 
For meldepliktige bygninger (bygninger er eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova §25 at 
en vurdering av verneverdien MÅ gjennomføres før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent. 
Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen FØR kommunen fatter vedtak. Kommunen skal 
melde inn alle endringer på bygningen til fylkeskommunen. 
 
Saksbehandling for SEFRAK-registrerte bygg fra etter 1850: 

Som for SEFRAK- bygninger fra før 1850 skal kommunen vurdere om det bør foretas en videre 
vurdering av verneverdien før tillatelse gis. Det er ikke krav om å innhente vurdering fra 
fylkeskommunen. 
 
Saksbehandling for kulturminner under vann: 

Kulturminneloven gjelder også under vann. En båt, deler av skipsskroget og/eller last, tilbehør og 
annet som har vært ombord kan være å regne som et lovmessig beskyttet kulturminne  
Sjøfartsmuseene som har ansvar for forvaltningen av kulturminner under vann. Vitenskapsmuseet i 
Trondheim gir uttalelser for saker i Molde. 
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OM MEDVIRKNING OG OPPSUMMERING FRA FIRE KULTURMINNEKAFEER 

 

 

 
 

Kulturminneplan for Molde kommune skal bli en kommunedelplan. Av plan- og bygningsloven 

fremgår det at det skal sikres medvirkning i planarbeidet. Medvirkningen er beskrevet i 

planprogrammet: 

 

«En viktig del av planarbeidet er å sikre god og bred medvirkning. Med lokal forankring og involvering 

øker sjansen for at kunnskap om viktige lokale kulturminner og kulturmiljø blir gjort kjent og dermed 

tatt bedre vare på for fremtiden. Utgangspunktet for arbeidet er at god medvirkning sikrer et bedre 

resultat.» 

 

Det ble holdt oppstartsmøte for planarbeidet på Krona og tre folkemøter med invitasjon ti 

l kulturminnekafe og spørsmålet «Hva er ditt kulturminne?». Det ble jobbet med utgangspunkt i kart 

og registreringsskjema. 

 

Kulturminnekafeene ble annonsert i Romsdals Budstikke, med en samleannonse og en ny annonse 

for hvert arrangement. Denne annonsen var både i papiravisen og på rbnett.no. Kulturminnekafeene 

ble opprettet som arrangement på Molde kommunes facebookside. Romsdals Budstikke hadde en 

større artikkel om arbeidet med kulturminneplan og kulturminnekafeene. NRK Møre og Romsdal 

radio, intervjuet kultursjef Janny Meese om planarbeidet og temaet kulturminner.  
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KULTURMINNEKAFE PÅ KRONA, ROMSDALSMUSEET, ONSDAG 29.08.18. 

 

Kulturminnekafeen på Krona var også oppstarten på planarbeidet.. Kultursjef Janny Meese ønsket 

velkommen med en orientering om kulturminneplanarbeidet. Videre holdt Romsdalsmuseets 

direktør Jarle Sanden en innledning til temaet kulturminner. Deltagerne ble så invitert til Kafe Mali 

for kaffe og lefse, og utfordret på å svare på spørsmålet «hva er ditt kulturminne?». 

I kafeen var det lagt ut kart som dekket Molde by og resten av kommunen. I tillegg var det laget 

informasjonshefte/skjema med mulighet til å gi innspill på sitt kulturminne, hvor det er og en 

beskrivelse og hvem som har registrert det. 

Oppsummering av registreringene: 

Ungdomshuset på Sekken 
Teglverket i Romdalvika 
Bauta ove slaget ved Sekken 
Kirken på Sekken 
Bygdetunet på Sekken 
Teppinga 
Vedalshaugen 
Damvokterhytta 
Gruva  
Steinbrua Hindalen/Øverlandsvatnet 
Retiro, hus og park 
Tollboden 
Boliger, Bolsøyvegen 10 og 12 
Minnesmerker/minnesteiner 
Hoppbakke Mølleråsen 
Gjenreisningsbyen 
Skjerså gamle bru 
Barsel-fødestue 
Retiroskogen med hovedhus og låve 
Rullesteinstrand på Lubbenes 
Lergrovik gård 
Lerkehaugen 
Skihytta og NM-bakken 

Retiro 
Honnigsvågkiosken 
Glamox 
Storlihytta 
Sagbrukene i Molde 
Romsdalsheimen 
Lørva 
Krigsminner på Julbøen 
Den siste telefonstolpe/linje, finnes den? 
Høyer Finn huset 
Møbelfabrikk på Vågsetra 
Stolfabrikk på Hovdenakken 
Kirka på Veøya 
Storlihytta 
Bunkere ovenfor Reknesbanen 
Holmarka 
Villa og overlegebolig 
Bunkers Banehaugen 
Planlagt kystkultursenter 
Gørvellmarka 
Badstua på Strande 
Moloen ved Lubbenesnaustet 
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KULTURMINNEKAFE PÅ KLEIVE GRENDAHUS, TIRSDAG 04.09.18. 

 

Det ble jobbet med kart og spørsmål til deltagerne om hva som finnes av kulturminner i området.  

Oppsummering av registreringene: 

Saglia mølle 
Høystakklia 
Solli sag 
Botterlia leirsted 
Osen gamle skole 
"Malmen" 
Istadbrua 
Istad skole og skysstasjon 
Øygardsetra 
Kleive menighetshus 
Høstmarkhuset 
Møllerhytte 
Eide skole 
Møbelfabrikk  
Heile sentrum på Nes 
Øvre Istad veg 
Eidshalsen skytebane 
Ruinar av hus 
Røstberghagen 
Notvollen 
Midthaughuset 
Groven skole 
Kleive kirkegård 

Langhol gård Gunnerød 
Øygardssetra 
Nakkensaga 
Aksdalsaga 
Skihytta på Istad 
Istad kraft  
Brygga på Malmen 
Konfeksjonsfabrukk 
Hus Bergheim 
Gamle Solheimsveien 
Trebru over gamle Bårdsdalselva 
Skysstasjon på Nereide 
Bedehus i Osen 
Bedehus på Kleive/Kleive menighetshus 
Kortgård fabrikker 
Bårdalselva bru 
Sotnakken 
Steinbru Nilsgarden 
Nerli konfeksjon 
Gamlebanken 
Holm bakeri 
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KULTURMINNEKAFE PÅ KLUBBHUSET HJELSET FRAM, TIRSDAG 11.09.18. 

 

Det ble jobbet med kart og spørsmål til deltagerne om hva som finnes av kulturminner i området. 

Oppsummering av registreringene: 

Mølle 
Skomaker Røstberg 
Sommerfjøs  
Gamlevegen Bergsvegen 
Gamlevegen (Hjelset?) 
Langmyrsvegen 
Postveien  
Rødrampen 
Hjelset stasjon med Steinsvoll kolonial 
Bedehuset 
Posthuset 
Dampskipskai 
Bjørkelo kolonial 
Hjelset bedehus 
Gullmelshammaren 
Seilmerke 
Steffåhølen i Melveelva 
Hagen verft 
Skole og handel 
Melvahagen skole 
Møre Edelfisk 
Stampevollen stame, murer står enda 
Skreddere, Lønsethagen, Mork, Hjelset 
KL Mork Dør og vindusfabrikk 
Rauma folkehøgskoes første internat 

Roaldsetligården 
Skole Øverbygda 
Klokkervollen 
Plass som ble brukt av taterne 
Øst for Roaldsetgården, rester av seterdrift 
Gammel bro, sør for restene av seterdrift 
Roaldsetbrua 
Kvernhus sag stampe stampehølen 
Høydebasseng  
Koksbu Opdøl 
Opdølsbakken 
Kraftstasjon Opdøl 
Gammel driftsbygning(fjøs) "Trøa" 
Demninga til Lundalsvatet 
Sommerfjøs til Martin Gulset 
Kraftstasjon K.E. Mork med inntaksdam 
Inntak vannverk Molde kommune 
Fire sommerfjøs på Hjelset 
Sommerfjøs Gujord 
Vassveitene 
Gujordstepping 
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KULTURMINNEKAFE PÅ VÅGANE UNGDOMSHUS, TIRSDAG 18.09.18. 

 

Det ble jobbet med kart og spørsmål til deltagerne om hva som finnes av kulturminner i området. 

Oppsummering av registreringene: 

Kortgård tønnefabrikk 
Kaianlegg Kristengård 
Solemdal vassag 
Sommarfjøs til Magnar Solemdal 
Nesjestranda auto (garasje) 
Bergsvik skole 
Flovikholm tønnefabrikk 
Samvirkelag med kai 
Hotel Solstad 
Stenså sagbruk (Knut Stenså) 
Møbelfabrikk 
Teglverk 
Forankringspunkt båter 
Båtbyggeri 
Kaptein Dreyer bauta 
Isdammen med isrenne og kai 
Veøy bruk, gruvefabrikk/fyrstikkfabrikk 
Skåran gard 
Kaia med rutebåtanløp 
Stolfabrikken 
Påle i berget brukt til notfiske frå land 
Malo sagbruk 
Sølsnes gård med 17 bygninger  
Stabbur ved Sølsnes gård 
Fergeleiet Laberget, med traktorveg 
Stallane på Sølsnes 
Kvernhus til Sølsnes gard 
Veøy prestegård 
Murar etter sag 
Brubæk båtbyggeri 
Gribbestad skole 
Gribbestad grendahus 
Sagbruk ved Gribbestad 
Sagbruk ved Gribbestad 
 

Årset dampskipskai og sagbruk 
Vasshjul og trøskeverk 
Gardssag 
Horsgård  sagbruk, tønnefabrikk, kraftverk 
Demning og rørgate til kraftverk Horsgård 
Gammelstøa 
Høyløe 
Løe 
Seter 
Sagbruk 
Nesjesaga 
Steinbrudd Nesje 
Dam for å prøve østersproduksjon 
Røvik karosserifabrikk 
Flyhangar 
Vågane ungdomshus 
Geitnes sagbruk 
Bedehus 
Seljevold landhandel 
Gullåna 
Storhelvete 
Brattstøa kai/postskyss 
Ørnehaugen steinalderbosetning 
Røvik skole (uteplass) 
Anderskaia 
Gårdssag 
Krater etter bomenedslag i 1940 
Nesje skole 
To steinar  
Klokkarbrygga  
Bauta 
Husmorskolen 
Klokkargarden 
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ORDFORKLARINGER 

Vi forklarer her noen ord som brukes i kulturminneforvaltningen. For den som lurer på flere av ordene som 
brukes, har Riksantikvaren en egen ordbok med forklaringer. Ordboken oppdateres årlig.  

  

Kulturarv Samlebetegnelse for materiell og immaterielle kulturminner. 

  

Kulturminnevern Er all aktivitet som har til hensikt å verne kulturminner. Kulturminnevern er 
en del av miljøvernet. 

  

Kulturminneforvaltning Det offentliges innsats for å verne om kulturminner, Riksantikvaren, regional 
kulturminneforvaltning og kommunene. 

  

Kulturminne Er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Steder det er 
knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjon til er også kulturminner. 
Naturelementer med kulturhistorisk verdi er også kulturminner. 

  

Kulturmiljø Er et område der kulturminne er en del av en større sammenheng.  

  

Automatisk fredet Brukes om kulturminner fredet direkte etter lov, blant annet faste 
kulturminner eldre enn 1537 og byggverk  fra 1537-1649. 

  

Nyere tids kulturminner Er kulturminner yngre enn 1537 og frem til i dag.  

  

Vedtaksfredet byggverk Anlegg og områder som er fredet etter kulturminneloven (§§15,19 eller 20). 

  

Listeførte kulturminner Et kulturminne som etter en kulturhistorisk vurdering er identifisert som 
verneverdig og oppført på en liste over objekter som skal forvaltes på en 
nærmere definert måte. 

  

Kulturminneverdi Verdier som tillegges et kulturminne av eiere, brukere, organisasjoner, 
lokalsamfunn eller forvaltningen. Verdivurderingene kan variere og endres 
over tid. 

  

Vern Arbeid for å ta vare på kulturminner formelt eller praktisk, synonymt med 
bevaring. 

  

Verneverdig Brukes om kulturminner og kulturmiljø som bør bevares på en eller annen 
måte. Begrepet gir ingen formell beskyttelse og sier ingen ting om hvordan et 
kulturminne bør beskyttes. 

  

Skjøtsel Regelmessig vedlikeholdstiltak for å ta vare på et kulturminne og/eller 
kulturmiljø. 

  

SEFRAK-registeret Er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner, 
eldre enn 1900. Registeret har ingen vurdering av tilstand eller verdi.  

  

Askeladden Er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og 
kulturmiljøer i Norge 

  

NB!-registeret Er en oversikt over kulturmiljøer i byer og tettsteder med nasjonal interesse. 

  

Kulturminnesøk Er et nettsted som gir oversikt over kulturminner i Norge.  
 

 

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Ordforklaringer-og-ordlister/Ordforklaringer-bokmaal
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=43a25b7d4d474f36ade60f9a69e620f0
https://kulturminnesok.no/

