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Innledning
I Norge som ellers i verden er reiselivet et gammelt fenomen. Landet vårt 
har vært gjenstand for utforskning og kartlegging, vikingene var kjent som 
et reisende folk, vi har vært avhengige av hjemlige og fremmede handelsrei-
sende, våre forfedre valfartet og deltok i korstogene, militære og sivile øvrig-
hetspersoner og kirkeautoriteter har reist rundt og sikret makten og styrket 
troen. Våre områder har vært gjenstand for fremmedes ekspedisjoner og 
kartlegging og deres økonomiske virketrang. Og i moderne tid ble Norge 
tidlig et mål både for folk som søkte utfordringer i naturen som fjellturister, 
og for dem som først og fremst ville beskue naturen, altså bedrive en eller 
annet form for sightseeing. I dette kapitlet drar vi opp noen hovedlinjer i 
utviklinga av reiselivet i Norge. De første delene av kapitlet trekker en linje 
fra den første tida vi kjenner til, nordmenns førhistoriske og tidlige tiders 
reiser, deriblant om reisene til Ottar, vikingene, pilegrimer og hanseater. 
De siste delene gjelder den moderne reiselivsutviklinga i Norge fram mot 
dagens turisme. Kapitlet starter med å dvele ved begrensningene som ligger 
i denne typen tekster, kildene er temmelig spredte og ikke alltid like gode 
eller av samme slag. Vi beskriver sider ved reisens utvikling som på noe vis 
omhandler Norge og nordmenn, fra Ottar på 800-tallet til romantikken 
nesten tusen år seinere. Deretter ser vi på de tydeligste og mest vedvarende 
trekkene ved reiselivet i Norge i moderne tid. 
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Tidslinjer og historie
«Fortida er et fremmed land», sier Lowenthal (1985), og akkurat som turist-
reisenes midlertidige forflytninger resulterer i stykkevis og delte inntrykk 
av fremmede steder, består historieskrivning gjerne av utvalgte hovedtrekk 
eller avgrensede dypdykk i fortida. Dette er en verden som enhver genera-
sjon forstår gjennom sin tids blikk og termer. Så langt historikeres narra-
tiver kan representere sannhet (Sandmo 2015, s. 181 f.), vil for eksempel 
framstillinger av reiselivet før vår tids turisme være avhengig av leserens 
aksept av at en slik tynn reim av fortidas virkelighet lar seg fortelle. Man 
må gå med på skrivernes emplotment (Hayden & White 1978). Målet med 
og formålet for reisene var trolig ikke alltid klart, like lite som det er for 
våre dagers turister. Den hermeneutiske innsikten i hvordan man møter 
beretninger fra fortida med sine egne forforståelser, kan spores allerede 
hos Augustin (354–430) (Sandmo 2015): Det er umulig å overskride helt 
den forskjelligheten som skapes av vår egen tids rammer. Kulturforståelse 
langs tidsdimensjonen møter problemer som er parallelle til dem Cohen 
og Cohen (2015) peker på for studier for turismen i ikke-vestlige områ-
der, der man hittil har anvendt det vestlig-moderne blikket på fenomener 
som trenger andre blikk. Rendyrket gjelder dette det synkrone versus det 
diakrone perspektivet, det vil si det samtidige versus det tidsutspente. For 
historikere er det nettopp tidsavstanden som gir fascinasjon og fortryllelse 
(Sandmo 2013). Mens sosialantropologien heller i retning det synkrone 
(Barth 1970; Bråten 2013) og dermed mener å unngå determinismen, 
er sosiologien i større grad opptatt av tidsdimensjonen i samfunnets 
utviklingsprosesser. Til grunn for de ulike perspektivene ligger syn på «tid» 
som fenomen og filosofisk problem (jf. Sandmo 2015). Denne teksten 
rommer ikke en videre drøfting av dette, den er pragmatisk orientert mot 
et riss av fortidig reising. Og med det vide perspektivet skissert ovenfor 
dreier det seg i mange sammenhenger om mobilitet mer enn om turisme.

Det lar seg ikke nekte at kildene for å belegge nordlige reiselivshisto-
riske linjer fra førhistorisk tid, altså før de skriftlige beretningene utgjør 
et dominerende kunnskapsgrunnlag, og fram til for 200 år siden, er både 
få og spredte, og de som finnes, er ikke studert med fenomenet turisme 
for øyet. Mye kunnskap kommer fra arkeologien. Faren for å miste den 
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historiske konteksten er imidlertid overhengende. Fortellingen om reisene 
i og til våre egner vil måtte henge sammen med den store fortellingen om 
menneskers mobilitet, enten forflytningen er av tvang eller frivillighet, av 
nysgjerrighet eller nødvendighet, og gamle tiders reiser som en blanding 
av trang til utforskning, eventyr, økonomisk vinning eller makt, eller for å 
glede seg sjøl og andre. I tråd med ønsket om å unngå determinisme kan 
man betrakte gløttene av fortidig reiseliv i nord som noe kontrapunktisk 
til dagens turisme, som deler av andre livsverdener, men også som elemen-
ter i den konstruksjonen av kontinuitet og brudd som historieskrivningen 
bedriver.

Reisemålet Thule
Turismehistorie som innslag i samfunnsvitenskapelige turismefag starter 
ofte med The Grand Tour, de europeiske elitenes dannelsesreiser i perioden 
cirka 1600–1800 (Walton 2009; Towner 1991). Beskrivelser av reiseliv 
før denne tid består gjerne i glimt fra den klassiske antikken, for eksempel 
romernes interesse for det gamle Egypt (Casson 1994). Garay og Cànoves 
(2011) tar i bruk termen «proto-turisme» for den reisevirksomheten som 
bærer i seg kimen til en sammenhengende utviklingslinje fram til i dag. 
Det følgende griper tilbake til en tid da det man i dag mener er «Reisemål 
Norge», ble et sted andre enn de som bodde der, visste litt om, og hviler 
på den vide forståelsen at turisme er å oppsøke eller besøke det som ligger 
bortenfor heimen. «Nordlig» er en relativ størrelse, og det tar århundrer før 
Skandinavia nord for Skagerrak blir steder for annet enn de innfødtes egen 
reising. De forholdsvis få som streifet og bodde langs våre kalde kyster før 
skriftkulturen, hadde sine kontakter og bytter, sammenstøt og sammen-
komster, og arkeologien påviser ganske bastant deres mobilitet gjennom 
gjenstander, materielle tegn som må ha reist fra fjerne strøk til nordlige 
utkanter, som del av menneskers forflytning. Men den skriftlig dokumen-
terte starten på at dette nordlige skulle bli en del av den verden man reiste 
til og i, ble gjort av grekeren Pytheas cirka 330 f.Kr. Han påsto å ha sett 
midnattssol og drivis, han fant ‘øya Thule’ (Casson 1994, s. 118), som 
moderne beregninger plasserer på norskekysten mellom 63 og 66 grader 
nord, det vil si mellom Smøla og Dønna. 
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Med Norðweg på babord side
Det ligger 1200 år mellom Pytheas og Ottar – en nordboer – og hans for-
telling om sitt land og om en handelsekspedisjon derfra til det mer sofis-
tikerte England (Bammberger 2010; Bately 2014). En skriver hos kong 
Alfred gjengir (cirka 890) Ottars reiseberetninger, både om reisen østover 
kysten til Kvitsjøen og Dvina, og om den lange ferden gjennom ‘Norðweg’ 
til Kaupang i Vestfold, via søndre Danmark til England. Man må anta at 
dette ikke var den eneste reisen Ottar foretok. Fra sitt sete på en av øyene 
i Troms har denne farmannen (Moseng et al. 1999, s. 242; Storli 2018)) 
drevet fangst av sjøpattedyr og krevd inn avgift eller byttet til seg gaver 
fra samer, og med dette muliggjort også eksport sørover. Han forteller om 
’finner’, kvener og andre finsk-ugrisktalende folkegrupper, og fortellingen 
påviser en tidlig fase av handelsreiselivet sørover og østover langs de nord-
lige kystene. Noen vil kunne se Ottar som representant for den norrøne 
kolonialismen. Da han fortalte om sin reise og sin handelsvirksomhet, ga 
det mottakerne en kunnskapsutvidelse eksotisk nok til å bli tatt med i en 
bearbeidelse av en grunnbok i historie og geografi fra 400-tallet (Bately 
2014, s. 15).

Ottar var én av flere høvdinger. Andre høvdingseter fra samme peri-
ode (200–900) i Nord-Norge er lokalisert eksempelvis på Borg og Vågar i 
Lofoten, Bjarkøy i Troms og Tjøtta på Helgeland. Disse sentrene ble steder 
der økonomisk makt ble samlet, noe arkeologene avleder av størrelsen og 
mengden av båthus og gårdsanlegg. Båthus store nok til å romme skip på 
størrelse med Osebergskipet tyder på kapasitet til å forflytte militære styrker 
og godsmengder (Perdikaris 1999). I tillegg hadde man også nærliggende 
steder for lokale eller regionale ting, som samlet folk til forhandlinger om 
juridiske og politiske saker (Storli 2010). Størrelsen av anlegget på Borg og 
funn der tyder på at slike høvdingseter også var regionale sentre dit folk 
reiste for å delta i hedensk kult (Nielsen 1993; Resi 2004). 

Ottar sto i forbindelse med det omfattende handelsnettverket rundt 
Nordsjøen og Østersjøen, der mer sørlige høvdinger var sentrale (Chris-
tiansen 2002, s. 209 f.). Man har gjort funn av reinsdyrhorn fra før 800 
i Ribe i Danmark og betydelige funn i Nord-Skandinavia av frankiske 
mynter og glass fra 700-tallet og framover (Roslund 2015; Melleno 2014). 
Frankiske sverd og pyntesaker som draktspenner og brosjer og glass fra 
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Rhin-området og England viser at eliten for eksempel på Borg var i jevnlig 
reise- eller handelsmessig kontakt med tilsvarende eliter sør i Skandinavia, 
England og på kontinentet (Resi 2004). Over 80 000 mynter fra islamske 
kulturer er funnet i Norden og vitner om et omfattende handelsreiseliv 
til Svartehavs-området over Baltikum og langs russiske elver (Moseng 
1999, s. 32). Mynter og drikkeglass betyr at mennesker møttes: Handel 
impliserer kommunikasjon og interaksjon, språkpåvirkning og giftermål, 
observasjon av og tilpasning til andres skikker og ritualer. Det er vanskelig 
å få noe særlig bilde av individer som sto for handelsreiselivet. Kanskje 
var det liten status forbundet med slikt arbeid, der mange var involvert 
i allsidige transportformer – per båt på elvene og per karavane over land. 
Handelsvirksomheten nordfra til Bysants hadde også sine risikofylte sider, 
man måtte kunne forsvare seg sjøl og fraktgodset både på tur og retur 
(Christiansen 2002, s. 212). Det nordboereliten bidro med i handelen, 
var statusfremmende luksusvarer i sør: dun, fine skinn, huder og hvalolje, 
i tillegg til mindre forgjengelige ting som bein fra hval, hvalross og rein, 
og kleberstein og slipesteiner (Storli 2010). Etter hvert ble tørrfisk den 
dominerende varen, som vi skal se.

Pytheas og Ottar seilte, men folk flest tok seg fram over land. Karava-
nerutene er eldre enn vikingferdene, og hvor tidlig stier i Norge ble «veier», 
er uklart, men de norske landsdelslovene fra tida før 900 og Magnus Laga-
bøtes landslov fra 1274 omfattet bestemmelser om kollektiv innsats for å 
vedlikeholde det som var av veier: «… den næraste vyrkedagen før jon-
sokaftan skal alle våpenføre menn vøla vegar … og over alle tverråer gjera 
bruer» (Hagland & Sandnes 1994, s. 46). Man har i Trøndelag funnet 
kavlebruer, det vil si stokker lagt ned i myra som brulegning, datert til 
tidsrommet 900–1100, og varding over fjell mellom Jämtland og Norge 
fra begynnelsen av 1000-tallet (Smestad 1996). 

En ubehagelig vare sett med vår tids øyne var slavene, de livegne, på 
norrønt þræll (trell). Datidas samfunn var basert på at noen mennesker var 
andres eiendom, og dermed gjenstand for kjøp og salg. Treller skaffet man 
seg på røvertokt i nabofjorden, på den andre siden av havet eller fjellet, 
eller i Baltikum på vei til Bysants. Mange av dem var kvinner som endte 
som konkubiner for stormenn og småkonger, noe som la grunnlag for 
arvestrider (Karras 1990). Det er ikke utforsket hvorvidt slave-varen ble 
omsatt på markeder i særlig grad (Holm 1986), som del av vikingøkono-
mien ble de sannsynligvis heller utvekslet mot løsepenger. Trellene kunne 
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imidlertid utgjøre en slags diaspora, slik som kristne slaver i det hedenske 
Birka. De betød varige kulturimpulser utenfra og kunne kommunisere 
med frivillig reisende som kom som misjonærer, og representerte noe kjent 
for disse (Melleno 2014, s. 77). Reisevirksomheten var likevel en forholds-
vis profesjonalisert aktivitet, mest tydelig for det kirkelige kommunika-
sjonssystemet mellom Roma og de perifere kirkelige sentra. Det var sårbart 
og tørket ut hvis viktige ledd forsvant, veien fra struktur til kollaps var bare 
noen steg lang (Sindbæk 2007).

Roesdahl (1991, s. 78 f.) gir en oppsummering av hva reiseliv på denne 
tida dreide seg om: ‘Folk reiste til lokale og nasjonale ting og religiøse fes-
ter, til familiefeiringer og markeder. Handel, krig og diplomatiske oppdrag 
brakte dem utenlands’ (forf. overs.). Bortsett fra at fritidsreiselivet ikke 
fantes, ettersom ‘fritid’ er et moderne begrep, ser det ut til at reisegrunnene 
var de samme da som nå. Skalden Sigvat Tordsson, utsending fra Olav 
Haraldsson til Ragnvald Jarl, omtaler i diktet ‘Austrfararvisur’ de gjen-
kjennelige utfordringene som møtte reisende også den gang: såre føtter 
og mangel på søvn, en lekk båt, problemer med å finne nattely (Roesdahl 
1991, s. 82).

Vikingene: ransmenn, handelsmenn, migranter
På Ottars tid hadde det mest bemerkelsesverdige av alt reiseliv som nord-
boerne noen gang har bedrevet, allerede pågått i minst hundre år, nemlig 
vikingferdene. Årsakene til denne ekspansive reisingen er både mang-
foldige og omstridte – en økonomisk blomstringstid der voldsbruk var 
det normale for å skaffe seg rikdom. I det ustabile europeiske bildet, der 
frankerrikets ekspansjon ble møtt av dansk motstand, kunne vikingene 
briljere i teknologisk-taktisk overlegenhet (Moseng 1999, s. 35 f.). Deres 
suverene båtteknologi og navigasjonskompetanse var deres store fortrinn. 
I den norrøne kulturens utferdstrang lå en oppfatning av det romlige, der 
havet ble opphevet som et reisehinder (Laget 2013). Både vikingraidene og 
koloniseringen i Nord-Atlanteren representerer eksempler på at teknologi-
forsprang gir grunnlag for endret reiseliv (Walton 2009, s. 788). 

Vikingenes stridsferdigheter i raske, nådeløse raid var åpenbart skrem-
mende. Men det som først hadde en definitiv karakter av plyndring og 
vold, endret over tid både de reisende sjøl og stedene de kom til. Kri-
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gere ble kolonister, eventuelt landnåmsmenn. Røvere ble handelsmenn 
og kjøpmenn. Reisende ble bofaste, det som først var sesongmessige tokt, 
ble migrasjon. Dublin og Jorvik (York) var byer preget av vikingkultur. 
Vikingenes ferder koloniserte en ny verden i vest – Island, Grønland, Vin-
land. Svenske vikinger dro østover og ga navn til Russland – navnet henger 
sammen med at vikingene rodde opp elvene (Christiansen 1999, s. 115). 
Hedendom møtte kristendom. Vikinger på tokt eller utenlandsopphold 
– eksempelvis Olav Haraldsson – ble omvendt og brakte med seg hjem 
også prester til nye nordlige misjonsmarker. Grimkjell omtales som Olavs 
«hirdbiskop». Slik fikk kirke og statsmakt i løpet av 1000- og 1100-tallet 
mer eller mindre samme autoritetsbasis, statlig i form av arverett etter Olav 
Haraldsson og kirkelig som tilbedelse av St. Olav, og det var nærværet 
av konge- og kirkemakt som ga grunnlaget for byutvikling (Moseng 199, 
s. 234). Denne autoriteten ga også grunnlag for den mest omfattende 
langdistanse reisevirksomheten på denne tida som ikke er handels- eller 
statsmaktbasert, nemlig pilegrimsfarten til Nidaros.

Pilegrimsattraksjon: «Olavsskrinets 
magnetiserende nådekraft»
Det er anakronistisk å bruke termen destinasjon om pilegrimsmål i 
middelalderen, og det kan fortone seg som en variant av medievalisme, 
altså konstruksjoner av det middelalderske som ledd i identitetsbygging 
(Aavitsland 2006). Pilegrimsreiser tjener likevel som tematisk fordypning 
av fenomenet turisme, ettersom konsentrasjonen av pilegrimene, tilreis-
ende med en ikke-yrkesmessig begrunnelse for sin reise, dannet basis for 
det man i dag gjenkjenner som betingelser for at et sted blir et reisemål: 
overnattings- og serveringstilbud i kroer og vertshus, transportløsninger 
som konsesjonerte pilegrimsskip (for eksempel fra England til Spania) og 
å tilkjenne beiterettighet til ridende pilegrimer, reisehåndbøker med rute 
og praktiske anbefalinger på veien til valfartsmålet, salg av pilegrimsutstyr 
og -effekter, alle mulige hjelpende og utnyttende hender. Og en pilegrim 
var gjenkjennelig antrukket i sin kappe og hatt. Det avgjørende elementet 
var pilegrimsmålenes severdigheter: relikvier og feiringene av helgenenes 
døds- og helliggjøringsdager. 
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Til å begynne med synes pilegrimsreisene å ha vært begrunnet med 
ønsker om å oppsøke helbredelse. Danbolt (1997, s. 198) taler om «Olavs-
skrinets magnetiserende nådekraft». Å være pilegrim var i utgangspunktet 
ikke den typen frivillige valg som vi mener å se i dagens fritidsreiseliv. Det lå 
kirkelig anbefaling eller pålegg bak, men begrunnelsen for pilegrimsfarten 
endret seg over tid. I takt med kirkens økte rolle i folks hverdag og dens 
behov for finansiering ble valfarten gjerne pålagt av en prestelig autoritet 
som bot og knyttet til gaver og frikjøp fra syndige gjerninger. «Man laget på 
1300-tallet et slags åndelig bokholderi av avlat og skjærsild», sier Danbolt 
(1997, s. 202). «For Rom og de andre mest besøkte valfartsstedene var pile-
grimstrafikken big business … store beløp i ofringer og … prydgjenstander 
i gull og sølv. Hele byer kunne leve stort gjennom denne middelalderlige 
form for turisttrafikk», heter det hos Blom (1992, s. 13). I det katolske hier-
arkiet av pilegrimsdestinasjoner i høymiddelalderen, der toppserien besto 
av Jerusalem, Roma og Compostela, hører feiringen av St. Olav til i nest 
øverste divisjon. Olav Haraldsson tapte slaget på Stiklestad den 29. juli, et 
gunstig festivaltidspunkt i en nordlig klimasone. Olsok i Nidaros (Trond-
heim) ble en gedigen internasjonal (i alle fall skandinavisk) hendelse, mas-
sesammenstimling av lokale og tilreisende, kjeltringer og fromme, kropp 
og sinn, opptog og musikk, skjemt og alvor, hysteri og mysterier. Det er 
betydelige problemer med å fastslå omfanget av trafikken til Nidaros. Byen 
hadde cirka tre tusen innbyggere og Norge under en halv million mennes-
ker i høymiddelalderen. Dersom en prosent av nordmennene valfartet til 
olsokfest, ble folkemengden i Nidaros altså fordoblet (Næss 2011, s. 119). 

Mange steder kunne høste av pilegrimsfarten til Nidaros. Det er påfal-
lende mange kirker langs de tradisjonelle ledene som var viet til St. Olav 
(Blom 1992, s. 10). Ytreberg (1930) omtaler 22 bilder eller figurer av St. 
Olav i nordnorske kirker. Mens denne helgenen hadde høy status inter-
nasjonalt, fantes også helliggjorte mennesker av mer lokale dimensjoner 
og som grunnlag for mer avgrenset regional trafikk. I Europa fikk man 
etter hvert flere hundre pilegrimsmål, så konkurransen disse stedene imel-
lom var hard. Dagens trønderske turisme prøver også å trekke veksler på 
pilegrimstrafikken. Pilegrimsledene fra sør, øst og nord er tilrettelagte van-
dringsleder (http://pilegrimsleden.no/), og programmene til sommerfesti-
valen Olavsfestdagene blander en gjenoppliving av kirkelige og verdslige 
middelalderskikker med samtidsmusikk og kommersielle show (http://
www.olavsfestdagene.no/).
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Pilegrimsbetegnelsen har fått en generalisert anvendelse i en forståel-
sesmåte av også dagens turisme, lansert av Turner (1978) og videreført av 
MacCannell (1989). Her ses pilegrimsreisen som et treleddet overgangsri-
tual, der man først skilles fra hverdagslivet, for å tre inn i grensetilstanden 
under selve reisen og oppholdet på det hellige stedet, før hjemreisen med-
fører gjeninntredelse i hverdagslivet. Pilegrimsferden er preget av at van-
lige sosiale bånd er midlertidig opphevet, symbolisert ved spesielle klær, 
asketiske øvelser og ulike restriksjoner, og erstattet av et sterkt fellesskap 
pilegrimene imellom. Generaliseres dette, avdempes det trosmessige religi-
øse grunnlaget og blir i moderniteten erstattet av en eksistensiell søken og 
identitetsbygging gjennom turistiske handlinger.

Kirkelig-vitenskapelig dokumentasjon:  
Olaus Magnus
Pavekirken ble i reformasjonstida med rette kritisert for avlatshandelen, 
men den sto også bak den til da mest spektakulære kartleggingen av de 
nordlige egne. Olaus Magnus kombinerte avlatshandel med et slags etno-
grafisk arbeid. Han var en kirkelig utsending som i 1518–1519 gjorde en 
lengre reise fra Nord-Tyskland til Uppsala – Jämtland – Trøndelag – Nord-
land – Bottniska viken – Tornio – Stockholm, i alt 7200 kilometer. Han 
dekte altså både nordisk-katolsk kjerneland og sameland. I Nidaros traff 
han den siste katolske erkebiskopen Erik Valkendorf. Hans etnografiske 
innsats var like mye historie og kartografi, godt blandet med folketro. I 
ettertid må det betegnes som en vitenskapelig, kirkelig/politisk, men også 
sentimental reise. Den resulterte etter tolv års arbeid i et berømt kart, 
Carta Marina, og en svær bok, Historia de gentribus septentrionalibus, som 
beskriver eksotiske landskaper, klimatiske og geografiske særegenheter og 
uvanlige fenomener for datidas lesere. For de nordligste områdene er det 
et kart over fortida like mye som samtida. Det var en region med hedensk 
religion og skikker, men der folk driver jakt og fiske og bygger skip for han-
del og forflytning. Olaus Magnus støtter seg mer på egne reiseerfaringer 
enn tidligere beskrivelsers ganske mytebefengte oppfatninger av samene. 
De blir de gode og ville, og der det uutforskede Norden blir en slags nye 
verden (Balzamo 2013).
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«Mens Bønderne seilte og Jægterne for»
Pilegrimsreiselivet i Norge fortsatte fram til reformasjonen i 1537, sjøl 
om omfanget ble påvirket av den store pestepidemien i 1349 og de til 
sammen ti andre epidemiene før 1500. Det reiselivet som gjelder nærings-
virksomhet, står for kontinuitet fram til vår tid. Tørrfiskeksporten la 
grunnlaget for et tydelig norsk reisemål. En av prosessene i samlingen av 
nordmennenes områder til staten Norge var framveksten av byer, og hvis 
Nidaros var sentrum for det religiøst motiverte reiselivet, ble Bergen etter 
hvert sentrum for reising knyttet til økonomi og handel. Torskefisket som 
salgsfiske og dermed som grunnlag for eksport fikk betydning fra tidlig 
1100-tallet (Moseng 1999, s. 227; Hoffmann 2001). Bergen, mer enn de 
andre byene, ble i takt med tørrfiskens økte betydning stedet som han-
delsmenn ikke bare dro til, men også bodde. «Byen ble et oppsamlings- og 
omsetningssted for eksportvarer fra de mindre byene og tettstedene i vest 
og nord og fra skattlandene, hvor fremmede og norske skip kunne hente 
varer og bringe dem ut til markedene» (Moseng 1999, s. 242). Bergen ble 
Norges mest internasjonale by. Dit kom for eksempel islendinger fra vest, 
tyskere fra sør og gotlendere fra øst. Bergenfahrer fra Lübeck og Rostock 
utkonkurrerte i løpet av 150 år fra midt på 1100-tallet de fleste andre i 
tørrfiskeksporten, og tysk korn kom inn i stedet for engelsk (Hybel 2002). 
Hansaen i de nordtyske byene profesjonaliserte handelsreiselivet, først i 
familiebaserte nettverk, seinere i tros- og tillitsbaserte lukkede laug (Burk-
hardt 2010). I motsetning til norske fiskekjøperes sesongvirksomhet drev 
hansaene hele året, med flere slags varer, større kapital og bedre organisa-
sjon (Opsahl 2003, s. 72), og deres handelssystem strakk seg på 1200-tallet 
fra London i vest til Novgorod i øst, seinere til Portugal, Venezia og Lvov. 
Handelsreiselivet omfattet mange slags folk: selgere, grossister, detaljister, 
aristokrater, byråkrater, korsfarere, kirkelige utsendinger, håndverkere som 
skipsbyggere, treskjærere og pottemakere (Gaimster 2014). 

Dagens langtidsopphold i Syden (Haug et al. 2007) betinges av bosted 
hjemme for at man ikke skal miste rettigheter i hjemlandet og regnes som 
utflyttet. Middelalderens versjon i markering av grensen mellom reiseliv 
og migrasjon var opprinnelig ikke svært annerledes: Hvis utlendinger 
oppholdt seg over ett år i Norge, ble de pliktig til å delta i militærtjeneste 
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(leidangen) (Opsahl 2003, s. 61 f.). Dette passet bra også for handelen 
med norske varer. Seilingssesongen var sommerhalvåret, med hovedmar-
keder for tørrfiskhandelen i mai og august (Burkhardt 2010), og reisemå-
lene fikk være i fred om vinteren. Hanseatenes kreativitet og pågående 
forretningssans la imidlertid grunnlaget for et langvarig gnisningsforhold 
mellom norske myndigheter og de tilreisende, da deres virksomhet førte til 
at de mot slutten av 1200-tallet også ble «vintersittere» eller «residerende 
fremmede». Ordningen ble institusjonalisert som «Kontoret», inntil hansa-
periodens slutt omkring 1750.

Bergen ble varig merket av hanseatene. Deres karakteristiske bryggean-
legg preger bybildet og utgjør en av dagens Turist-Norges fremste attrak-
sjoner. Bryggen var nærmest en getto, og hanseatene utgjorde et diaspora-
samfunn. Tyske kjøpmenn og assistenter hadde kontor og bolig der (kun 
28 m2), menget seg ikke unødig med de norske, lærte seg stort sett ikke 
norsk, hadde egen kirke, unndro seg norsk skattlegging og jus (Burkhardt 
2010, s. 63; Myrvoll 2010; Opsahl 2003, s. 74 f.). Kulturell kontakt, for 
eksempel gjennom tyske skomakere, og passiv tospråklighet har likevel 
ført til enkelte særmerker i bergensdialekten, og tyskerne utgjorde opptil 
en femtedel (2000 mennesker) av byens befolkning (Nesse 2003). Utlen-
dingene hadde ikke lov til å drive handel i Nord-Norge, dette forble en 
innenlands trafikk under kontroll av norske eliter. Nedkvitne (1988, s. 
13) siterer Petter Dass: «Mens Bønderne seilte og Jægterne for». Likevel 
mener man å spore mellomnedertysk innflytelse på nordnorske dialekter 
(Skancke 2001). Med i kulturpåvirkningen fulgte også kirkekunst, alter-
tavler og prekestoler, orgler og hymner. Når italieneren Querini, som etter 
et forlis drev i land på Røst i 1432, forteller om folket der, skriver han om 
deres brød, bakt på korn importert til Bergen, og om ullklær fra England, 
som trolig kom samme vei (Opsahl 2003, s. 191 f.). Kulturutvekslingen 
skjedde også den andre veien, når hanseatenes nettverk styrket St. Olavs-
kulten sentrert i Nidaros inntil reformasjonen (Arnórsdóttir 2015).

En annen av Norges ressurser som ble mer interessant for markeder 
i Europa i det kommersielle oppsvinget etter svartedauden, var tømmer 
og trelast. Dette ble grunnlaget for reising fra og til andre markeder, med 
andre kunder og krav. Denne handelen ga aldri grunnlag for samme type 
konsentrert byutvikling som tørrfisken gjorde for Bergen. Fra begynnel-
sen av 1300-tallet og fram til 1800 er det dokumentert frakt av trelast 
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fra mange norske steder langs kysten fra Hordaland og sør- og østover til 
Akershus, til havner i England, Skottland og Nederland (Lokalhistorisk 
Stiftelse 1999). Vannsager representerte et teknologisprang, en ny aksling 
på vannmølla, tidligst fra 1520-tallet, og de norske bøndene hadde både 
skogen, vannkraften og fløtingsveien. Mens de til å begynne med sjøl 
hadde direkte kontakt med utlandet, ble salgsarbeidet og dermed kom-
munikasjonen etter hvert et borgerlig privilegium, styrt av nordmenn og 
innflyttere rundt om i småbyer, en forsiktig urbanisering. Betegnelsene 
«skottetid» og «hollendertid» forteller hva som var de dominerende reise-
rutene og handelspartnerne (Sogner 2003, s. 286).

Barbariske, gjestfrie og vakre mennesker i 
ydmykende natur
Hvordan utlendingene så på Norge, vet man bare lite om. De pragmatiske 
hanseatene greide trolig å se forbi sin landsmann Mikael Beheims oppfat-
ning fra 1450: Han hadde aldri sett et «fælere, villere og mer forunderlig 
land», en oppfatning som iallfall går tilbake til 1200-tallet om «et fælt, 
stenet land, alle vegne oppfylt med golde fjelle og klipper … kun øde-
marker og bjerge» (Opsahl 2003, s. 198). Tyskeren Augustin zu Mörsberg 
mente han på sin reise i 1593 var ‘en Johannes-ridder blant barbarer’, og å 
seile norske fjorder var som å reise mellom to høye vegger, en ydmykende 
opplevelse. Samene spiste røtter og planter, og det var bare den konge-
lige beskyttelsen, mente han, som berget ham fra å bli varulv. De nord-
lige områdene sto i kontrast til den europeiske ordenen og sivilisasjonen 
(Donecker 2013). Franske reisende på omtrent samme tid forteller om 
hvordan det var å kjenne vinterkulden på kroppen (Schnakenbourg 2013, 
s. 87), og la vekt på at guider og oversettere var en nødvendighet. Det ga 
kontakt med de lokale, som jevnt over var gjestfrie og bød både på rom 
og mat. I det hele, menneskene kompenserer for naturens hardhet. Det 
samme sier Querini etter sitt forlis (1432): Nordmennene var få, bodde 
spredt, men hadde rikelig med kjøtt og fisk, melk og øl. Han savnet vin og 
frukt, sjøl om han befant seg ‘i paradisets første krets’ (Wold 2005). 

Dansketida vil her ellers bli mer eller mindre forbigått i stillhet. Det 
var en betydelig reiseaktivitet i denne perioden, både av mennesker som 
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administrerte det dansk-norske riket (for eksempel var kong Christian IV 
med stort følge helt nord til Kola i 1599), av handelsfolk og fram forbi 
reformasjonen også av pilegrimer, men ut over dette var reisevirksomheten 
svært begrenset. Svartedauden reduserte folketallet i Norge med kanskje 
to tredeler og tynnet ut samfunnsveven for lange tider. Folk levde i lokale 
samfunn som stort sett var sjølberget, og fattigdom var den normale til-
standen i strevsomme liv. Men det finnes ingen gode og samlende beskri-
velser av reisene i denne perioden. 

I 1798–1799 gjorde italieneren Acerbi en reise til Arktis og beretter 
om anstrengelser og farer. Han mente at ingen er så avansert i kultur at 
man ikke kan se det fordelaktige i å gjøre seg kjent med andre lands kunst 
og vitenskap, sjøl de mest barbariske. Men reiser i nord ville bare bli gjort 
av mennesker med en maskulin smak for natur, mente han (Barton 1996, 
s. 2). Andre hadde en mer romantisk og følsom holdning til nordiske 
landskaper og folkeliv. Venezuelaneren Francesco de Mirandas reise i 1787 
(Barton 1996, s. 4) viser bevissthet både for tid og sted, en entusiasme for 
folkeliv og kultur. De nordiske bygdene representerte Europas siste idyll, 
et nordisk Arkadia (landskap i Hellas). 

Det er grunn til å tro at fritidsreiser på denne tida ikke var et særlig 
omfattende fenomen i et land med en så begrenset overklasse som Norge. 
Men denne deltok nok i sin tids reiseliv, for eksempel i The Grand Tour. 
Löfgren (1999) viser for eksempel både til nordmenn og svensker som 
beretter fra sine reiser på 1700-tallet. Det er fra denne tida og framover 
at det blir grunnlag for, og mer hensiktsmessig, å sondre mellom ulike 
typer turisme. I Norge som i resten av verden kan dette betraktes som 
starten på det moderne reiselivet, og man kan se en kopling mellom den 
innenlandske tradisjonelle bruken av naturen og den voksende interessen 
og begeistringen utenfra for norsk natur, særlig for våre fjorder og fjell. I 
den resterende delen av dette kapitlet skal vi se på noen aspekter av hvor-
dan samvirket mellom det norske og det internasjonale har tedd seg, og 
hvordan dette står i sammenheng med kulturutviklinga generelt. Det var 
først og fremst cruiseturismen og fjellturismen som representerte Norge i 
denne forbindelse.
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Fjellturisme og friluftsliv
En viktig del av den norske, innenlandske turismen har dreid seg om å 
dra til fjells. Det begynte med at overklassemennesker fra Oslo var blitt 
inspirert av sine engelske klassefrender til å dra opp i fjellene. De på sin 
side hadde søkt til skotske høyfjell og til Alpene for å utøve fjellsportsak-
tiviteter, blant annet fjellklatring. Sveits ble beundret og besøkt, først og 
fremst på grunn av sine fjell, men også ved sin heroiske og demokratiske 
historie (Löfgren 1999). Etter hvert kastet man sine øyne på Norge. «Den 
europeiske alpintørsten omformet Norges fjellområder til Skandinavias 
første internasjonale turistattraksjon [...]», sier Löfgren (ibid., s. 34). Og 
nordmennene tok etter, gjennom den sosialiseringen de fikk i oppveksten, 
«lærte borgerne den kulturelle turistkoden som fortalte hva slags opplevel-
ser man skulle søke, hva man burde føle, og ikke minst hvordan man skulle 
oppføre seg», sier Richardson (1994, s. 10). Orienteringen mot fjellene 
henger sammen med romantikkens endringer i synet på vill natur – den 
var ikke lenger stygg og utilgjengelig, men vakker, utfordrende og eksotisk. 
«Norge er et av de mest fjellrike landene i verden, og er i dag anerkjent som 
et av de flotteste av de alpine tumleplasser», sier Slingsby (1904, s. 104). 
Det var trolig på 1700-tallet man begynte å vandre i naturen for vandring-
ens skyld, om mennesket ikke alltid har gjort det. På 1830-tallet utviklet 
Claude Francois Denecourt naturstier i skogen rundt Fontainbleu utenfor 
Paris (Löfgren 1999). Kanskje var dette starten på tilrettelegging av stier.

For engelskmennene var fjellklatring det edleste man kunne foreta seg 
i naturen, men i Norge fikk denne sporten aldri stor utbredelse. I stedet 
utviklet man andre former for fjellsport, særlig det å gå i fjellet, bestige 
topper og etter hvert vandre fra hytte til hytte. Det begynte på 1860-tallet 
(Aarnes 1999). Mens inspirasjonen kom utenfra, hentet man mye lærdom 
fra lokalbefolkningen. De første fjellturistene benyttet seg mye av fjellfø-
rere, helst fjellbønder som var kjent i områdene. Det finnes beretninger 
som viser at de både ble beundret og kritisert, blant annet for ikke å være 
dristige nok. De gikk gjerne der de var kjent, men vegret seg mot å gå inn 
i det ukjente (jf. Richardson 1994). Fjellturistene skulle imidlertid gjerne 
erobre toppene. En av dem var William Slingsby, som gjorde en rekke 
førstebestigninger i den norske fjellheimen, blant annet i Jotunheimen og i 
Lyngen. Han var imidlertid opptatt av at det var turen som var det egent-
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lige målet (Slingsby 1904), mens andre framhever at det var opplevelsene 
som var selve målet (Goksøyr 1994). Sjøl om Slingsby – han ble utnevnt 
til æresmedlem i Turistforeningen – og andre utlendinger var viktige for 
etablering og utbredelse av det norske friluftslivet, var norsk friluftsliv like 
mye bygget på tradisjoner i norsk bygde- og bondekultur (Pedersen 1999, 
s. 37). Folk hadde alltid høstet fra naturen, hogd ved, plukket bær, fisket 
og jaktet, tradisjoner som på landsbygda aldri har opphørt. Man kalte ikke 
dette friluftsliv, det var arbeid og mer beslektet med næring enn med fritid. 
Det moderne friluftslivet har tatt disse aktivitetene opp i seg. Friluftslivet 
må ikke utelukkende utøves på byens premisser, sier Breivik (1978). Like-
vel var friluftsliv først og fremst et byfenomen. En del byfolk fikk fritid 
som skulle fylles med noe, og det var i byen man fant de intellektuelle 
og borgerskapet som fanget opp internasjonale strømninger. Det var her 
man følte savnet og byens fremmedgjøring i forhold til natur. For eksem-
pel var det studenten Baltazar Mathias Keilhau som i sin tid «oppdaget» 
«Jotunfjeldene» – han beskrev området både i akvareller og vitenskapelige 
publikasjoner (Sars 1872), men det var dikteren Aasmund Olavsson Vinje 
som ga fjellområdet navnet Jotunheimen. 

Beundringen av de norske fjellene var en del av den norske identitets-
bygginga på 1800-tallet. Fjell, daler, fjorder og fjellbønder ble vitale sym-
boler blant dem som forberedte etableringen av en sjølstendig nasjonalstat 
(Aarnes 1999). I Norge som mange andre steder var kunstnere viktige 
formidlere av de romantiske og nasjonale verdiene, og dermed naturen. 
Malere med I.C. Dahl, Thomas Fearnley, Tidemand og Gude i spissen 
festet det nye synet på naturen på lerret og skapte det Aarnes har kalt 
en «nasjonal ikonografi», ifølge idrettsfilosofen Matti Goksøyr (1994). Og 
fjellfolket – fjellbønder og deres folkeliv – ble gjenstand for romantisering 
og mytologisering. Konkrete skikkelser var modeller både i Henrik Ibsens 
og Bjørnstjerne Bjørnsons diktning, og i Edvard Griegs komposisjoner. 
Men ikke bare kunstnere bidro, også vitenskapsmenn og oppdagelsesrei-
sende som Roald Amundsen og Fridtjof Nansen ytte sine bidrag, særlig 
Nansen, som gjorde seg til talsmann for friluftslivet. I nasjonsbestrebelsene 
ble den norske naturen romantisert og særlig bøndene i innlandets daler 
glorifisert fordi de ikke var blitt preget av moderniseringa og represen-
terte det mange mente var historiske forbindelseslinjer tilbake til sagatida 
(Øverland 1896). Det er ikke å undres at friluftslivet fikk en oppsving med 
den reklamen som landsbygda og fjellene fikk i siste halvdel av det 19. og 
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ut i det 20. århundre. Men sjølsagt var det også andre forhold som bidro til 
vekst i friluftslivet: økt fritid og bedrede kommunikasjoner ga økt trafikk. 
Den økte bruken av naturen førte med seg et nett av stier og hytter, og alt 
i 1868 organiserte fjellfolket seg i Den Norske Turistforening. Fjellvan-
drerne anså seg altså den gang som turister, noe mange friluftsmennesker i 
dag vil protestere mot – i egne øyne driver de friluftsliv og distanserer seg 
fra turisme. 

Byfolkets tilstrømming til landsbygda kan også betraktes som erobring 
eller kolonisering. Livet i naturen ble i 1957 kronet med en egen lov – fri-
luftsloven – som sikret allmennheten tilgang til all utmark, uavhengig av 
hvem som eier den (Reusch 2012). Lenge før dette hadde prinsippene den 
bygger på, allemannsretten, fått aksept på tvers av sosiale lag og politiske 
partier. Ifølge Goksøyr ble natur- og friluftslivsinteressen «overraskende 
hurtig annektert av de brede lag av folket, slik at når man snakker om et 
begynnende friluftsliv i andre halvdel av 1800-tallet, så var det noe mer 
enn en moteretning i borgerskapet» (Goksøyr 1999, s. 185). Stimulering 
av friluftslivet var etter hvert et nasjonalt moralsk prosjekt, om man skal 
tro Richardson (1994), som blant annet viser til at arbeiderpartilederen 
Martin Tranmæl i sin tid skrev i Årboka for Den Norske Turistforening.

Tordsson (2006) nevner fire faser i denne utviklinga. I den første 
fasen, fram til første verdenskrig, skulle man møte naturen i ensomhet og 
i pakt med den utvikle sin personlighet. I mellomkrigstida var det felles-
skapsideen som sto fremst – arbeiderbevegelsen trykket friluftslivet til sitt 
bryst, naturen var en arena hvor man kunne oppleve frihet, og friluftslivet 
representerte en kontrast til arbeidslivets og klassesamfunnets åk. Om den 
tredje fasen, tida etter krigen, sier Tordsson (2006) at friluftslivet ble mar-
ginalisert. Det var ideer om industri, økonomisk vekst og institusjonsbyg-
ging som dominerte debattene, og naturen ble omgjort til en ressurs for 
industriell utvikling. I dette bildet var det idretten og ikke friluftslivet som 
passet inn. I en fjerde periode, etter 1970, har friluftslivet hatt skiftende 
oppmerksomhet, men det har blitt anerkjent som en viktig trivsels- og 
helsefaktor og er blitt gjenstand for politikk. Friluftslivet har blitt insti-
tusjonalisert. Vi er nå inne i en femte fase i utviklinga, der friluftslivet er 
blitt teknifisert og kommersialisert. Friluftsliv har alltid vært turisme, men 
bruken av tekniske hjelpemidler og salg av aktiviteter i naturen har fått helt 
andre dimensjoner enn tidligere. Med teknifiseringen har forskjellene mel-
lom by og land hva angår måter å møte naturen på, trolig blitt redusert. 
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Ideene om naturens storhet og friluftslivets fortreffelighet brakte altså 
mange mennesker til fjells, ut på landet og på ferier som etter hvert antok 
spesielle former. For eksempel ble det ganske vanlig for byfolk å dra på 
landet i ferien, mange bygde seg hytte der, mens andre søkte mot fjellene. 
Ferietida ble i stort monn brukt til aktiviteter i naturen. For eksempel søn-
dagsturen, som for svært mange skal foregå i naturen som skogstur, fjelltur, 
fisketur, bærtur eller bare det å gå. Et relativt omfattende nettverk av hytter 
er etablert, dels for å betjene dagsturbesøkende fra nærmeste tettsted, dels 
for å betjene folk som gjør rundturer på ski eller til fots. I mange områder 
kan man gå i dagevis, og det er alltid en kommersiell hytte innen rekke-
vidde, betjent eller ubetjent. Og det arrangeres turmarsjer og skirenn hvor 
poenget er å delta, ikke nødvendigvis å nå langt. Myndighetene har ved 
flere anledninger laget utredninger og vedtatt politiske mål for friluftslivet. 
Det er et politikkfelt i like stor grad som turismen er det, og friluftsliv er 
en viktig del av den innenlandske turismen i Norge.

Men med økt utbredelse var mange som dro ut i naturen, ikke like 
orientert mot toppene som pionerene hadde vært. Komfort ble også 
etterspurt på fjellet, og med bedre transportsystemer dro folk lenger vekk. 
Löfgren forteller i sine beretninger om denne utviklinga om John Muir, 
den kjente amerikanske naturforkjemperen og skribenten, som klagde 
over den nye typen turister som fløt sakte omkring i bunnen av dalene og 
møttes på hoteller og i salooner. De søkte ikke egentlig etter villmarken, 
mente Muir (Löfgren 1999). Etter hvert som folk i det 20. århundret fikk 
biler, ble biltur den nye formen for «friluftsliv». Det ble ikke oppfattet som 
friluftsliv, snarere dets motstykke; en heller passiv form for å konsumere 
landskap og kultur på. Blant de formene for turisme som dette innebar 
i sin begynnelse, var campingtur, i Amerika først i det 20. århundret, i 
Norge noen tiår seinere, og i mindre omfang. Det var først i etterkrigsti-
das Norge at bilen fikk særlig utbredelse og rundturturismen vokste fram. 
Etter som man fikk et bedre organisasjonsmessig grep om turismen, ble 
også bussbaserte rundturer med overnatting på hotell en vanlig pakketur. 
Dette har helt siden 1960-tallet kanskje vært en av de vanligste turisme-
formene i Norge.
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Cruiseturisme og sightseeing
I Norge er det sightseeing som er grunnlaget for turisme i store volum. 
Særlig om sommeren kommer folk for å oppleve den norske naturen. 
Turismeformens utvikling kan knyttes til romantikkens natursyn, fjelltu-
rismen, vegutbygging og cruisevirksomheten. Cruiseturismen er ved siden 
av fjellturismen en av forløperne til dagens sightseeingsturisme.

Norge er nærmest blitt definert gjennom sin lange kyst, og landet har 
til alle tider vært lettest tilgjengelig fra sjøsiden. Landet ble tidlig en cru-
isedestinasjon. Det første moderne cruiset sies å ha gått fra England til 
vestlandsfjordene og Nordkapp i 1882. Men da hadde man allerede i noen 
tiår kunnet ta seg fram langs kysten med lokalbåter, for eksempel kom 
den første dampbåtruten mellom Christiania og Hammerfest i 1841. Med 
konkurranse fra utenlandske cruiseskip opprettet flere norske rederier egne 
turistruter fra Bergen til vestlandsfjordene og til Nordkapp (Löfgren 1999). 
Fra og med 1894 ble også Svalbard inkludert i rutetrafikken (se nedenfor). 
Bergenske Dampskibsselskap og Nordenfjeldske Dampskibsselskap var de 
dominerende norske. Etter en lav aktivitet under første verdenskrig ble 
cruisene på norskekysten tatt opp igjen, og norske redere begynte med 
cruise til andre farvann, blant annet Middelhavet. «Bergenske» var fortsatt 
det mest aktive rederiet og anskaffet skip som utelukkende var tiltenkt 
turistfart, som Stella Polaris, brukt på turer til det sørlige Stillehavet for 
det amerikanske markedet (Nordgård & Pettersen 1986). Også Den nor-
ske Amerikalinje, opprettet for å drive passasjerbefordring mellom Norge 
og USA, begynte med cruisetrafikk til vestlandsfjordene og Nordkapp på 
1920-tallet, blant annet som følge av at immigrasjonsbegrensninger i USA 
reduserte behovet i den transatlantiske farten. Selskapet innførte en såkalt 
turistklasse på sine skip, for å møte middelklassens behov (ibid.). 

Hurtigruteselskapene har omtrent siden starten i 1894 representert 
et turisttilbud som likner på cruisefarten. I de første tiåra utstyrte man 
sesongmessig skipene med turistfasiliteter. Selskapene har alltid forsøkt å 
holde avstand til cruisemarkedene gjennom å presentere sine turer langs 
kysten som coastal voyages, der småstedsanløp og working ship lenge har 
vært attraktive elementer. Først i de siste 30 åra har turisttrafikken blitt 
dominerende, med landbaserte attraksjoner og opplevelser som supple-
menter til det å beskue landskapet som glir forbi.
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Bergens sentrale posisjon for kysttrafikken opp igjennom historien er 
kjent. En «Statistisk topografisk beskrivelse over Bergen» viser at i 1911 
besøkte sju britiske «turistdampere» byen – de hadde til sammen 25 anløp 
– og fem tyske med til sammen ti besøk, altså til sammen 35 anløp. I tillegg 
besøkte elleve britiske, fire tyske, to franske, to amerikanske, en østerriksk 
og en egyptisk yacht byen. På landsbasis hadde cruisetrafikken gode tider 
i mellomkrigstida; anløpene av utenlandske cruiseskip økte fra cirka 20 i 
1923 til 90 i 1938, og antallet cruisepassasjerer økte fra cirka 8000 til cirka 
45 000 i samme periode, ifølge Kolltveit (1980, s. 5). Andre verdenskrig 
satte en midlertidig stopper for cruiseturismen, og antallet cruiseturister 
var noen år relativt lavt, blant annet som følge av vekst i den transatlantiske 
rutetrafikken. Men på 1960-tallet tok denne passasjertransporten slutt, og 
rederiene flyttet store deler av sin virksomhet til USA, hvor cruisemarkedet 
både var stort og voksende. Norske redere var tidlig med i cruisetrafikken 
i Karibia, men dette er mer sentralt i norsk skipsfartshistorie enn i norsk 
turismesammenheng.

Cruisetrafikken til Norge skjer både gjennom norskeide og utenland-
ske cruiserederier, agenter og turoperatører. Cruisetrafikken er langt på vei 
helt uavhengig av ytelser fra land, men det har blitt stadig vanligere å selge 
landprogrammer for havneoppholdene. De siste åras vekst i denne turis-
men har derfor ført til en oppblomstring av lokale aktivitetstilbud. Det er 
altså skapt et vinn–vinn-forhold mellom den landbaserte reiselivsnæringa 
og cruiseskipene. Denne utviklinga gir også større utbud av opplevelser 
også for andre turistsegmenter. Men økninga har sin pris, og den har aktu-
alisert en mer omfattende regulering. 

Hytte på landet
Norsk fritidsreiseliv er en viktig del av landets turisme. Den omfatter nord-
menns bruk både av sjøen og fjellet som aktivitetsarena, og ikke minst 
vår hyttekultur. Det er flere forklaringer på hyttepraksisens framvekst, og 
begrepene «hytte» og «fritidshus» er heller ikke entydige. Og om hyttefolket 
er turister, er også en diskusjon. Overklassen hadde allerede på 1600-tal-
let landeiendommer eller sommertun utenfor byene der de bodde (Hald 
1992). Mot midten av 1800-tallet flyttet fritidsinteressen seg mot havet, 
hevder Rosander (1992), under påvirkning fra utlandet. Det er på samme 
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tid som badeturismen vokser fram for eksempel i England, og sommerhus 
ved sjøen ble også vanlig i Norge. Rosander mener også at hytteferien kan 
knyttes tilbake til fjellturismen. Etter at overklassen på 1800-tallet «opp-
daget» fjellet, varte det ikke så lenge før de første skaffet seg hytte på fjellet, 
i den tidligste perioden først og fremst for bruk i forbindelse med jakt og 
fiske (Pihl Atmer 1998). Først på 1900-tallet begynte man å bygge såkalte 
sportshytter – enkle overnattingssteder hvor man beholdt tomtene i sin 
naturlige form. «Ut fra disse røtter trer den tradisjonelle norske hytta fram, 
utført i tømmer, vinterkledd, rustikt utformet med innvendig furupanel 
og med tida med høyere standard», uttaler Pihl Altmer (ibid., s. 89). Tro-
lig finnes det også en annen utviklingsbane som førte til hyttebebyggelse. 
Tidlig på 1900-tallet ble det stadig mer vanlig for byborgere å søke mot 
landsbygda i sine ferier. De skulle «på landet», sa bergenserne når ferietida 
nærmet seg (Andolf 1990). Det man siktet til, var at familien, eller i det 
minste mor og barn, skulle reise til et sted i omlandet hvor man hadde leid 
seg inn for barnas skoleferie. Det var to varianter av dette, enten leide man 
seg inn hos private, eller så bodde man på et pensjonat eller gjestgiveri. 
På landsbygda var det en kjærkommen ekstrainntekt å leie ut til byfolk 
om sommeren. Dette var også en vanlig ferieform i Sverige, og her er den 
bedre beskrevet (Sahlberg & Vidén 1990). Ofte var det kulturmøter som 
eksponerte forskjellene mellom byenes borgerlighet og landsbygdlivets 
jordnærhet. De som huset turistene, følte seg nok ofte som gjestenes tje-
nere, de arbeidet mens byfolket sov til langt på dag, badet og koste seg 
(ibid.). Etter hvert som velstanden økte ut over på 1900-tallet, ble behovet 
for ekstrainntekter mindre, og de ferierende måtte se seg om etter andre 
måter å tilbringe sommeren på. For mange ble alternativet å bygge seg en 
hytte. Det var ikke lenger et privilegium for borgerskapet og overklassen å 
ha hytte. Også for middelklassen og arbeiderklassen ble hytte på landet et 
mål og en vanlig ferieform.

Det utviklet seg tidlig noen standarder for hvordan disse hyttene skulle 
være, og modellen for den norske sportshytta spredte seg både til Skottland 
og Sverige. Det var to varianter av disse hyttene, den ene svært primitiv, 
den andre var formet etter modell av norske hjem og hadde høyere kom-
fort, ifølge Pihl Atmer (1998). Mer eller mindre kan man vel si at begge 
disse modellene har eksistert helt til i våre dager. 

Når det gjelder byene, finnes også en annen hyttekultur, de såkalte 
kolonihagene. Dette var små hyttegrender som ble anlagt i utkanten av 
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noen av våre byer. Også denne ideen kom fra England, hvor arbeiderne 
rundt de store industribyene ble tilbudt en jordlapp utenfor byen til å 
dyrke på. Men det var også kjent fra andre land. Første gang slike ble anlagt 
i Norge, var i Halden i 1896 (Jor 1996). De var opprinnelig tenkt som en 
hageflekk til dem som ikke hadde ferie og derfor ikke kunne reise vekk, 
men det ble fort vanlig å bygge en liten hytte på sin parsell. For mange 
var det en slags sommerbolig, hvor de bodde der fra mai til september. 
Men hyttene var små, og man bodde mer eller mindre i friluft sommeren 
igjennom, i stor kontrast til vinterens inneliv (Grimstad & Lynge 1993). 
Folk levde to liv, et industri- og byliv om vinteren, et ute- og i naturen-liv 
om sommeren. Kolonihagene ble etter hvert populære, og de utviklet seg 
til villabyer i miniatyr, sier Jor (1996). Hagene er ikke lenger nyttehager, 
men prydhager, og beboerne ikke arbeidere, men middelklassemennesker 
og andre som har råd til å skaffe seg denne luksusen. Kolonihagehyttene 
eksisterer også i dag. 

Hyttekulturen er fortsatt sterk i Norge. I 1970 fantes det 191 000 
fritidsboliger i Norge. Etter sigende var dette den tetteste hyttefrekvensen 
i Europa (Rosander 1999). Siden har det vært en vekst på fra 4000–8000 
fritidsboliger i året, til cirka 370 000 i 2005 (Ericson, Arnesen & Over-
våg 2005). Utviklinga i denne perioden har gitt en større konsentrasjon 
– Sør-Østlandet er det dominerende hytteregionen – og hyttene er blitt 
større og mer komfortable, derfor har nye begreper som «fritidsboliger» 
og «sekundærboliger» blitt tatt i bruk. Hytta er blitt hus (Toldnes 2003). 

Oppsummering
I kapitlet har vi gitt et riss av reiselivsutviklinga i Norge. Store perioder er 
utelatt, for eksempel er dansketida mer eller mindre forbigått i stillhet. Det 
var en betydelig reiseaktivitet i denne perioden, både av mennesker som 
administrerte det dansk-norske riket, av handelsfolk og av pilegrimer, men 
ut over dette var reisevirksomheten svært begrenset. Folk levde i lokale 
samfunn som stort sett var sjølberget, og fattigdom var den normale til-
standen i strevsomme liv. Men det finnes ingen gode og samlende beskri-
velser av reisene i denne perioden. Det er grunn til å tro at fritidsreiser ikke 
var et særlig omfattende fenomen i et land med en så begrenset overklasse 
som Norge. Det er imidlertid all grunn til å tro at denne deltok i sin tids 
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reiseliv. I Norge som i resten av verden kan dette betraktes som starten 
på det moderne reiselivet. Men først og fremst var det fjellturismen og 
cruiseturismen som representerte den begynnende turismen i Norge, altså 
mennesker som tilbringer fritida utenfor hjemstedet og oppholder seg eller 
fartet rundt i landet vårt. 

I kapitlet fortelles det videre at turistpionerene i Norge var utlendinger, 
først og fremst engelskmenn og tyskere, men at landet relativt tidlig ble 
besøkt av mennesker fra mange land og fra fjerne strøk. Særlig var cruisetu-
rismen et utenlandsk anliggende; til dels skipene og de fleste turistene var i 
hovedsak fra andre land. De første norske moderne turistene var fra byene 
og fra overklassen og intelligentsiaen. Særlig gjelder det fjellturismen, som 
det argumenteres for var en av forløperne til den bil- og bussbaserte sight-
seeingsturismen ved siden av cruiseturismen. Men arbeiderbevegelsen var 
også sentral i etableringen av norsk reiseliv; den sto bak kravene om kortere 
arbeidstid og lengre ferier, viktige forutsetninger for et mer demokratisk 
reiseliv. Alt i første halvdel av det 20. århundret synes det å ha vært stor 
politisk enighet om at friluftsliv og ferieliv var til gode for alle parter og 
burde stimuleres og tilrettelegges. Norsk turismepolitikk, om man kan si at 
den har eksistert, har stimulert til bruk av norsk natur og vært tilrettelagt 
gjennom å bygge veier til fjells, etableringer av private hytter ved hav eller 
på fjell og av campingplasser med relativt billig overnatting.
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