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 Det blåser friskt fra øst. Lette 
dråper treffer ansiktet, 
nesten så lette at vi ikke 
merker dem. Salt sjø og 
tang er de mest domi-

nerende luktene. Det føles helt rett å 
ankomme fiskeværet Veiholmen under 
slike forhold, etter vår oppfatning Smølas 
største attraksjon. Velholdte trehus i ster-
ke farger møter oss når vi ruller mot be-
byggelsen. Fiskebåter og lystbåter ligger 
side ved side i den beskyttede havna. Vi 
finner raskt veien til Havkroa. Fra en pir-
rende meny velger vi oss saltfiskball med 

lokalprodusert potet og kålrot, bacon og 
flatbrød som tilbehør. En kjølig halvliter 
med dugg på glasset er heller ikke å for-
akte etter noen timer på sykkelsetet. Og 
det er flere gode muligheter for å sove og 
spise mange steder på øya.. 

Storhavet
Fra kommunesenteret Hopen nord på 
øya, slynger Skjærgårdsveien seg fram 
fra holme til holme, før vi til slutt 
kommer til Veiholmen helt ytterst 
mot storhavet. Traseen er ikke like 
spektakulær som Atlanterhavsvegen, 

men nærheten til vannet er enda ster-
kere. Stort sett går veien en-to meter 
over havoverflata. Sjøl i høysesongen 
er biltrafikken beskjeden, og det er 
god standard på alle de paddeflate 
veiene.

Nordavind fra alle kanter
Vind er sjelden en syklists beste venn. 
Og ikke overraskende kan det blåse 
relativt hardt på ei øy med landets 
største vindmølleanlegg. 

Dagen før hadde vi blitt blåst avgårde 
i 25-30 kilometer i timen nesten uten å 
tråkke. I dag får lårmusklene jobbe seg 
møre for i det hele tatt å komme oss fram-
over. Tross vinden er Smøla svært godt 
egnet for en helgetur på sykkel. Veinettet 
er oversiktlig og alle veiene på den største 
øya i Møre og Romsdal er velegnede syk-
kelveier. Mellom vindmøllene er det for 
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øvrig et omfattende nett av grusveier, 
og området egner seg godt for en spesiell 
sykkelopplevelse.

Makrell og spel
- Yes, der sitter´n igjen, utbryter jeg idet 
fiskestanga nok en gang peker brått 
ned mot vannet. Ved svabergene på 
sørøstsida av Edøya biter makrellen 
ivrig noen ettermiddagstimer. Sjølfan-
get middag utover høsten er sikret.

Edøya er knyttet til Smøla via to 
bruer. Her og på naboøya Kuli finner vi 
områdets historiske omdreiningspunkt. 
Gravhauger og fornminner forteller 
om bosetting på Smøla i nesten 4000 år. 
Kuli-steinen er av de mest kjente rune-

steinene i Norge. Den er et av de tidligste 
vitnesbyrdene om kristendommen her 
til lands. Det er også første gangen vi 
kjenner til bruken av navnet Norge på 
norsk jord.

Fru Guri
Besøker du Smøla i siste halvdel av juli 
(høysesongen er fra slutten av mai til 
midten av august), kan du få med fri-
luftsspelet Fru Guri av Edøy i et flott, 
nybygd amfi med fjorden og Edøy 
kirke som naturlige kulisser. Sterke 
kvinner, kjærlighet og tragedie, sosiale 
forhold, tro og håp i den første tida av 
et kristnet Norge er stikkord for hand-
linga, som er lagt til ca. år 1200. l

Info
Du kommer til smøla med båt fra 
enten kristiansund (35 min) eller 
Trondheim (3 t). informasjons- 
brosjyre med kart hos turistinfo@
gurisenteret.no eller info@visitkris-
tiansund.com. kommunen har en 
flott presentasjonsbrosjyre; post-
mottak@smola.kommune.no. for fin 
gratis guide om smøla som såkalt 
syklistvennlig reisemål; info@bike-
norway.com.  
se mer info på veiholmen.com, 
gurispelet.no, gurisenteret.no

Vindmøller. Det blåser 
friskt på Smøla. Asfalt-
veien rundt og grusvei-
ene inne i vindmøllepar-
ken egner seg godt for 
en sykkelopplevelse litt 
utenom det vanlige.

3Flatt. 
Smøla er nærmest 
paddeflat, men 
likevel ikke uten
utsikt. Biltrafikken 
på øya er svært 
beskjeden.

6Veiholmen. En trygg havn langt ute 
i havgapet. En stille sommerdag råder 
idyllen.

StortorSken. Sentralt plassert i tettstedet Veiholmen kan du 
sammenlikne deg med torsken. Det er størrelsen det kommer 
an på.
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