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 I. HAUGESUND OG SAGAØYA KARMØY 
 

Haugesund og Karmøy er den største og mest dominerende delen av Nord-Rogaland. En 

region av fylket som har historiske tradisjoner som går helt tilbake til oldtiden. Karmøy kalles 

også for Sagaøya. Sagaen er nok ikke helt klar, den omgis av dunkel stemning og mystikk. 

Men en lang rekke fornfunn viser at det har vært bosetting i Karmøysundsbygden fra 

steinalderen av. Det er funnet en mengde våpen og gravhauger som vitner om det. Det mest 

kjente stedet på Karmøy fra sagaen er Avaldsnes, hvor kong Augvald skal ha reist sitt 

kongssete etter å ha lagt under seg småkongene omkring - også i Hordaland. Bautasteinene 

ved Salhus sør for Haugesund, de såkalte frem dårlige jomfruer, skal være reist over de frem 

sønnene til Hordakongen som falt i striden mot Augvald. Kong Augvald er ifølge Snorre 

hauglagt på Avaldsnes hvor han hadde en kongsgård. Der skal også Harald Hårfagre ha bodd 

på sine gamle dager. Harald Hårfagre er ifølge Snorre gravlagt på Gard i Haugesund hvor 

Haraldsstøtta ble reist i 1872, som et symbol på samlingstanken. 

Olav Trygvasson bygde en av de fire første kirkene i landet på Avaldsnes. Denne 

kirken ble også brukt av Olav den hellige. Den nåværende Olavskirken på Avaldsnes ble 

påbegynt av Håkon Håkonsson i 1250. Kirken forfalt, men er nå restaurert og er et vakkert 

minne om fortiden. 

 Frem av historiens stemning vokste Karmøy og senere Haugesund, og stedene ble 

betydningsfulle faktorer i landets økonomiske liv. Karmøy var et bonde og fiskersamfunn, 

med naturhusholdning til langt opp i 1700-årene. Med den moderne pengeøkonomien fulgte 

liberaliseringen av handelen. Det ble handel med sild, og arbeidet som fulgte med denne 

handelen kom til å omforme bygdene i Karmsund og Sunnhordland. Det store vårsildfisket 

begynte i 1808. Sildefisket var ikke noe nytt, men utnyttelsen av silda ble nå ganske 

annerledes enn tidligere. Nå ble den fanget for salg. Nordmennene overtok blant annet det 

svenske sildemarkedet i Østersjøen, da det svenske fisket sviktet i 1808. 

Karmøy ble førende i distriktets økonomiske liv. Tettsteder som Skudeneshavn og 

Kopervik vokste frem og fikk en livlig handel. Skudeneshavn ble etter hvert en betydningsfull 

sjøfartsby. Skipsfarten vokste frem allerede på1700-tallet, og i midten av det 19. årh. hadde 

Skudeneshavn en stor seilskipsflåte. Byen har rike minner fra seilskutetiden. 

Omtrent midt på Karmøy ligger Kopervik. Den har utviklet seg på Stangelandsgården, 

hvor den kjente islandske historikeren Tormod Torfæus hadde sin gård og bodde i en 

årrekke. Kopervik lå godt til for handel fordi den hadde en meget god havn. Langs kysten av 

Rogaland var det et voksende behov for gode havnemuligheter, og strandstedet Kopervik 

pekte seg ut. Haugesund var et mindre strandsted med en liten og fattig befolkning. I 1839 

foreslo en regjeringskommisjon at Kopervik skulle få ladestedsrettigheter, og da saken ble 

behandler i stortinget, gikk man da videre og gav stedet kjøpstadsrettigheter, men det gikk 

ikke. Det ble stanset med kongeveto av regjeringen. Imens tok det lille strandstedet 

Haugesund form, og da formannskapsloven ble vedtatt 1837 ble Torvastad eget herred 

sammen med Skåre og Haugesund.  

 Det var små forhold i Haugesund på den tiden, men stedet vokste, og i 1842 foreslo en 

regjeringskommisjon å gi strandstedet ladestedsrettigheter. Kopervik skulle settes til side i 

konkurransen om byrettigheter, men heller ikke denne gangen gikk det så bra for 

haugesunderne. Likevel vant haugesunderne frem, for Haugesund inne i en økonomisk 

utvikling som hadde sin bakgrunn i sildefisket og det var igjen med på å gi haugesunderne et 

forsprang. Haugesunderne overtok stadig mer av sildesaltingen, som tidligere hadde vært 

drevet av bergensere og en del Stavangersaltere. I årene 1835 - 1845 hadde Haugesund en rik 

utvikling. Vårsilda slo til rett utenfor strandstedet, og det ble en livlig sildesalting. Det var om 

å gjøre å få silda i salt så fort som mulig, for å få best mulig pris for den. Det måtte være kort 



vei til salteriene, og Haugesund lå derfor gunstigst til. Sjøhus etter sjøhus reiste seg i havnen. 

Notfisket, som var begynt omkring 1820, gav Haugsund også store fordeler, fordi de gode 

kastevågene lå beleilig til for stedet. Det var silda som til sist vant slaget for haugesunderne.  

 

 

Haraldsstøtta i Haugesund, som ble reist til minne om kongen som samlet Norge til ett rike. Bildet er tatt før 

1924 



 
 

Vårsildfiske ved Karmøy ca. 1840. Det var en hard kamp mellom fiskerne fra Karmøy og fra Haugesund om å få 

mest mulig sild opp av havet. Silda ble grunnlaget for flere av Haugesundernes virksomheter og for byens vekst.   
 

 
 

Sildefiske med landnot ved Karmøy på 1850-tallet. Nota ble strukket ut fra land med en eller to båter og deretter 

ble sildestimet samlet i nota for så å bli presset inn mot land etter som nota ble dradd inn igjen.  



BYGDEBORGEN PÅ KATTABORG 
 

Bygdeborger ble ofte kalt for tyveborger eller tjuveborger. Det er primitive festningsanlegg 

som gjerne er anlagt på små og bratte fjelltopper som er utilgjengelig fra flere kanter. 

Forsvarsverkene besto av tørrstiensmurer, opprinnelig forsterket med palisander. 

Huskonstruksjoner har man skjelden funnet rester av innenfor murene, men de fleste borger 

har hatt tilgang til på vann gjennom brønner eller naturlige kilder. Disse borgene er vanlige 

både i Sverige og i Norge, man antar at de hovedsakelig skriver seg fra folkevandringstida. 

Dette har vist seg å være tilfelle med en rekke svenske anlegg som er blitt undersøkt, mens 

bare et par norske bygdeborger har gitt daterte funn, deriblant Salsslotet på Lista, ca 5. årh. 

Bygdeborgene ligger gjerne på steder som har hatt strategisk betydning. De oppfattes dels 

som midlertidige tilfluktssteder under urolige forhold i folkevandringstida. Dels som 

festningsanlegg i utkanten av de gamle riker. Mange norske navn på "slott" eller "borg" er 

knyttet til slike bygdeborger. 

Kattaborg etter Kattaborgå er den sørligste av toppene i fjellryggen som danner 

grensen mellom gårdene Lauvåsen og Eltervåg. Kattaborgå reiser seg fra det flate området på 

Lauvås til en høyde på 164,03 m. over havet. På toppen av Kattaborgå finner vi rester av en 

bygdeborg fra folkevandringstida, 400 til 600 år etter Kr.f. Folkevandringstida var en urolig 

tid for landet. Germanske folkestammer trengte inn i landet fra sør, og de kom i kamp med 

folket som bodde på stedet. For å forsvare seg mot inntrengere, bygde folk i Lauvåsen - 

Eltervåg området borgen på Kattaborgå. Det er trolig at de som levde her i folkevandringstida 

levde i storfamilier og at antallet mennesker i området var ganske stort. 

 Omkring år 1900 ble det foretatt en undersøkelse av bygdeborgen på Kattaborgå av 

konservator T. Helliesen, og han skriver i en innberetning følgende: 

"Kattaborg" kalles den sydligste av tre steile, for det meste ubestigelige fjelltopper. Ved 

undersøkelse av fjelltoppen viser det seg at det har vært en gammel borg der, noe som også 

navnet forteller. Fjelltoppen ligger 300 fot over dalbunnen. Den er veldig steil og slutter i et 

avlangt ovalt, og noe skrått platå. Den er ca. 96 m. lang og ca. 40 m. bred og strekker seg i 

retning NO - SV. Mot nord, nordvest, vest og syd er fjellet steilt og ganske ubestigelig. Den 

nordøstre side derimot er ganske lett å bestige. På dette stedet har det vært to murer. Den 

indre, som har vært hovedmuren, har vært ca. 13.5 m. lang. Muren skal ha vært tre meter høy, 

oppbygget av store jevne steiner, så utsiden ble jevn og slett. Innenfor muren var det fult opp 

med mindre steiner. Muren ligger nå omtrent nedrevet, og steinene som var på borgen 

tidligere ligger som en ur nedover skråningen. Nedrivelsen av det meste av muren ble utført 

av noen byfolk som ønsket seg en søndagsfornøyelse, i begynnelsen av 1900-tallet. Sammen 

med noen av gårdens unggutter moret de seg med å ødelegge dette oldtidsminnet. 

Muren har dannet et godt stengsel for platået innenfor, og fra dette trange stedet var det 

inngang. Ca. 21.5 m. fra denne muren sees rester etter den ytre mur. Denne består av et ca. 

21.5 m. langt stykke som går i samme retning som platået, og en tverrmur som er ca. 11 m. 

lang. Langmuren fortsetter nedover skråningen med ca. 8 m. lengde. Oppe på platået er det 

mellom noen klippesteiner en brønn, som kunne gi drikkevann til forsvarerne. 

I året 1959 undersøkte konservator Bjørn Myre Kattaborg. I hans innberetning heter at 

det i det trange skaret hvor den indre muren lå, er det nå ikke stein igjen. Gestene etter muren 

ligger i skråningen nedenfor. Av den ytre muren som opprinnelig var 21.5 m. lang, er det bare 

et stykke på ca. 10 m. igjen. Denne muren består av 2 à 2 lag stein, og er veldig fint lagt. En 

ser også tverrmuren tydelig. Den består av 4 store kjempesteiner. Rett sør for hovedmuren 

kommer det opp to smale skar. Ved foten av disse ligger det mye nedrast stein. Det er mulig 

at de kommer fra den nevnte mur. 

 



Utenfor bygdeborgen på Kattaborg, ved Riska var det to andre bygdeborger. På Storaberget  

ved Lutsivann og på Storaberg på Uskjo. De tre bygdeborgene i Riska lå lik til at de var lett 

synelig fra borg til borg, og folk i hele distriktet kunne varsles ved bruk av varder når fare 

truet. Det finnes et gammelt sagn om at en gammel kjempe (kampå) skulle ligge gravlagt på 

Kattaborg. Det skulle vist være slik at denne kjempen skulle være en mann fra vikingtida eller 

senere. En gang var det noen nysgjerrige gutter som ville undersøke nærmere på Kattaborg 

om det kunne være noen sannhet i sagnet om kjempen. Gutten tok da fatt på turen opp til 

Kattaborg. Vel fremme begynte guttene å grave i grusen og jorda der oppe på bygdeborgen. 

Om guttene fant det de hadde forventet å finne er usagt, men det de fant var potteskår av brent 

leire, kritt fant de også. Historien sier også at de fant beinrester.  

I området rundt gården Eltervåg og bygdeborgen er det gjort flere gravfunn i 

gravhaugene fra oldtiden. Desværre er disse gravhaugene ikke bevart: Det ble bla. funnet et 

våpen fra gammel tid, et bjørnespyd, bajonett eller spydodd fra 15. eller 16. århundre. Dette er 

av jern, er tveegget, 33 cm. langt og 4.5 cm. bredt. Enkelte hevder at funnet har forbindelse 

med sagnet om kjempen på Kattaborg, og ser det som en bekreftelse på at sagnet er 

virkelighet. 

 

 
 
Den gamle bygdeborgen på Kattaborg ligger ved den sørligste av toppene i fjellryggen som danner grensen 

mellom gårdene Lauvåsen og Eltervåg. På toppen av Kattaborgå finner vi rester av en bygdeborg fra 

folkevandringstida, 400 til 600 år etter Kr.f. 

 

 

 

 

 

 

 



III. EN UTLENDINGS BESKRIVELSE AV 

BERGEN I 1915 
 

Bergens oldtidsnavn var Bjergvin som betyr Bergressgang. Norges vestligste by, med et 

innbyggerantall på 76 867. Bergen var tidlig Vestlandets handels og kultursentrum. Byen 

ligger i søndre Bergenhus amtsområde, men har egen stiftsamtmann. Byen ligger vakkert til 

på en halvøy i byfjorden, med fjordens armer Vågen og Puddefjorden omkring. Byen omgis 

av mektige fjell. Etter tradisjonen syv fjell, Lyderhorn, Damgårdsfjell, Løvstakken, Ulrikken, 

Blåmannen, Fløyfjeld og Sandviksfjell. Ulrikken og Blåmannen er adskilt ved den trange 

Isdal, i bunnen ligger det lille vannet Svartediget, som har utløp til det store 

Lungegårdsvannet. På Rundemannen ble det i 1912 opprettet en trådløs telegrafstasjon. Til 

Fløybanen (300m) er det under bygging en elektrisk kabelbane med utgangsstasjon i 

Vetrlidsallmenningen. Fra Fløyen har man i godt vær en hengivende utsikt over byen og 

innseilingen, ja helt ut til havet. 

Bergen har vært rik på kirker og klostre. Kristkirken var i lange tider byens 

katedralkirke og begravelsessted for flere av de Norske konger. Den lille Kristkirken lå 

nordenfor byens katedralkirke. Noe lengere øst lå Sortebrødrenes kloster, og innenfor 

kongsgården lå Apostelkirken. Kongsgården eller slottet, som lå ved Vågen hadde i årenes løp 

mange forandringer. Haakonshallen som ble oppført av Håkon Håkonsson i 13-århundre er nå 

restaurert og den er tenkt benyttet til festsal, det samme er Rosenkrantz tårnet som ble oppført 

av slottsherrene Christian Walkendorf og Erik Rosenkrantz i 1565.  

 
Vankeldorfstårnet i 

Bergen ble oppført på 

1560-tallet av Erik 

Rosenkrantz, som da var 

befalingsmann på 
Bergenhus. Slottet er 

imidlertid oppkalt etter 

Christoffer Valkendorf, 

som knekte hanseatenes 

makt og innflytelse i byen. 

Tidligere har man trodd at 

det var Valkendorf som 

bygde tårnet.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omdannelsen av holmen til en festning ble påbegynt 1646 og fortsatte gjennom hele 1800-

århundre, men det var først i 1812 at Bergenhus festning fikk sitt nåværende utseende. På 

fjellknausen mot Skudeviken ligger Sverresborg, hvor allerede kong Sverre anla en festning. 

Disse anlegg har nå ingen betydning som forsvar. Til byens forsvar ble i 1890-åren anlagt 

festninger ved innseilingen til Bergen, ved Kvarven på den søndre siden, og Hellen med 

Sandviksfjell ved det nordre innløp, samt lengere ute ved Lille-Bergen, Hagelsund og ved 

Herlø. Av nye kirker legger vi merke til Johannes-kirken nær museet, Nykirken på Nodenes 

og Sandvikskirken i Sandviken, samt St. Pauli (katedral) på Nygård. Den eldste bebyggelsen, 

Tyskerbryggen ligger på Vågen østside. En del av Tyskerbryggen er erstattet med murgårder, 

med gårdene er forsøkt oppført i overensstemmelse med de opprinnelige gamle trehus.  

 
Fra Tyskerbrygga i Bergen. Det er trang 

passasje mellom handelshusene på 
brygga. Bryggebebyggelsen ble ødelagt 

under bybrannen i 1702. Bildet viser 

nærmest en tro kopi av den gamle by fra 

Haakon Haakonsons tid, for det var da 

hanseatene begynte å slå seg ned i 

Bergen. 

 

Finnegården er i sin opprinnelige form, her er det hansamuseum. På Nordnæshalvøyen ligger 

den nedlagte festningen Fredriksberg, her der det nå brannvakt. Her er stadion, samt en vakker 

liten park. Her er også sjømannshjemmet, sjømannsskolen og tollboden. I den sentrale flate 

bydelen, mellom Vågen og Lungegårdsvannet, ligger torget og de store allmenningene. 

Gatene her er brede og husene moderne. Her ligger de største butikker, og de offentlige og 

kommunale bygninger. Her er også posthuset, politi og brannstasjon, rådhus, banker, flere 

skoler, det gamle og nye teater, de fleste hoteller og den gamle jernbanestasjonen. På nord og 

østsiden av det store Lungegårdsvannet ligger Kalfaret med mange vakre villaer, her står den 



gamle stadsport, og her ligger to store hospitaler samt Bergens nye jernbanestasjon. Mellom 

Lungegårdsvannene og Puddefjorden ligger bydelen Nygård med moderne bebyggelse. Her 

ligger Bergens Museum, som ble grunnlagt i 1825, dominerende på en høyde. Sønnenfor 

Nygårdsparken ved fjorden ligger marinens stadion og den biologiske stadion med akvarium. 

Øst for Bergen hus ligger den gamle bydelen Dræggen og arbeiderkvartalene Stølen 

og Skansen. Utenfor ligger Sandviken med sine arbeiderkvarter. Byens viktigste havn Vågen 

er trang. Her er det under arbeid nytt kaianlegg, det er også arbeider ved Puddefjorden i 

forbindelse med den nye havnebanen, som fører gjennom Fløyfjeldet ut til Bergenhus 

festning. I Bergen er det flere skoler, offentlig bibliotek, flere museer og offentlige samlinger, 

en børsbygning med livaktig aktivitet, flere mindre stiftelser, og her utkommer fler aviser. 

Byen har elektrisitetsverk, som tjener byens belysning og til drift av de elektriske 

sporvognene og ferjene. Bergen har i uminnelige tider vært ombyttingssted for de vestlige og 

nordlige landsdelers produksjonsoverskudd av sjønæringen. Sjønæringen besto vesentlig av 

tørrfisk, sild, tran, rogn og klippfisk. 

 
I tidligere tider var det 

spesielt handelen med 
Nordland som var viktig, her 

hadde Bergen monopol og det 

var et yrende liv på havnen. 

Det kunne årlig ankomme 

over 250 Nordlandssjekter i 

de såkalte "stevner" i Bergen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 1850-årene åpnes det regelmessige dampskipsruter både langs kysten og til utlandet. Bergen 

er nå endestasjon for mange viktige ruter. Den gamle seilskuteflåten er de siste tretti årene 

byttet ut men dampskip. Bergens rederivirksomhet er blitt betydelig større, og den har nå 

Norges største dampskipsflåte. I 1906 var det 291 skip med 359 122 reg. tonn. Seilskipene var 

redusert til tjuetre fartøy med 8 230 tonnasje. Den 1. januar 1913 hadde Bergen en 

handelsflåte på 440 skip med 455 514 brutt registertonn. Kapital er også investert i flere 

industrielle bedrifter i de nærmeste distriktene. Industrier som mølleindustri, tekstilfabrikker, 

mekaniske verksteder, jernskipsbyggerier, støperier og en del smørfabrikker. Bergen har en 

avdeling av Norges bank, samt et par andre banker. Byen har også brannforsikringsselskaper 

mm. Selskapet for norske fiskeriers fremme har sitt sete i Bergen, likeså fiskeridirektoratet. 

Byen har de senere år blitt et knutepunkt for turisttrafikken på Vestlandet, og tilbyr et livelig 

malerisk skue. 

Bergen ble anlagt av kong Olav Kyrre, sannsynligvis 1070-75. Man antar at i eldre 

tider her var et strandsted under den nærliggende kongsgård "Alrekstad" (nå Årstad). Under 

de norske tronstridighetene i 12-århundre var Bergen ofte skueplass for oppsiktsvekkende 

begivenheter. Her ble i 1135 Magnus den Blinde tatt til fange og Harald Gille ble myrdet. I 

1181 utkjempet det seg utenfor Nodenes et sjøslag mellom kong Sverre og Magnus 

Erlingsson. I Bergen foregikk de første kroningene. Magnus Erlingsson i 1164, Sverre i 1194, 

Håkon Håkonson i 1247 og Magnus Håkonson i 1261. Her er også flere konger begravet. 

Fra midten av 1300-århundre fikk de tyske kjøpmennene mer og mer av handelen. Omkring 

1343 opprettet tyskerne kontor eller handelsfaktori, som stod i nærmest avhengighet til det 

såkalte Hansaforbund. Dette kontoret behersket i slutten av middelalderen handelen i Norges 

vestlige og nordlige deler i ca. 200 år. De tyske kjøpmennene ble litt etter litt i besittelse av de 

fleste gårdene, som lå i den bydelen som har fått navnet Tyskerbryggen.  

 

 
 
Tyskerbryggen i Bergen. De tyske kjøpmennene stod i nær kontakt med de innflyttede tyske håndverkere, som 

hadde dannet en egen organisasjon. I slutten av det 14. århundre og begynnelsen av det 15. århundre plyndret 

tyske sjørøver byen og dets borgere gjentatte ganger.  



Hanseatene sto nå på høyden av sin makt og behersket fullstendig byen, inntil deres makt ved 

grevefeiden ble brutt. Fra nå av styrkedes den innfødte borgerstanden ved kraftige lensherrers 

hjelp. Det var lensherrer som Christoffer Walkendorf og Erik Rosenkrantz. Hansaforbundet 

ble oppløst i 1630, men deres eksisterte til 1764, da det ble overtall av Nordmenn.  

I løpet av det 17. århundre var Bergen den første handelsstad i det dansk-norske 

monarki og var det til midten av det 1900-århundre da Kristiania overtok. Av begivenheter i 

nyere tid kan nevnes at i august 1665 på Bergens Våg var det et sjøslag mellom en hollandsk 

ostindiaflåte og en engelsk eskadre, hvor også de bergenske festningene måtte gripe inn. Kong 

Frederik III grep inn og slaget endte med at de engelske skipene trakk seg tilbake. Men dette 

ga senere anledning til krig mellom England og Danmark-Norge. 

Det nordre Bergenhus amt hadde i 1910, 90 040 innbyggere. Amtet omfatter terrenget 

omkring Nordfjord og Sognsfjord. Fra havet i vest til Jotunheimen og Hallingskarvet i øst. 

Det er et utpreget fjorddistrikt, hvor dype daler og trange fjorder skjærer seg inn i 

fjellmassene, som går opp til 2000 m og er ofte dekket av store isbreer. Amtet regnes som de 

mest naturskjønne i Norge, hvor turisttrafikken også er livlig. Særlig kjent er 

Fjærlandsfjorden, som bår inntil Jostedalsbreen, Sogndalsfjorden, Lysterfjorden, 

Ådalsfjorden, Lærdalsfjorden, Aurlandsfjorden med Nærøfjorden, alle er sidegrener av 

Sognefjorden. Bebyggelsen er begrenset til smale landstriper langs fjordsidene og i de trange 

dalene. Flere steder har bymessig bebyggelse som blant annet Viksøren, Sogndalsfjæren, 

Lærdalsøren og Marifjæren. Kun 2,1 % av amtets areal er dyrket. Fjellviddene gir utmerket 

beite, og fedrift er en av de viktigste næringer. I 1909 var det syttisyv meierier i amtet, hvor 

det ble levert 7 971 000 kg melk. Havebruk og fruktavling er betydelige næringer. Men meget 

eiendommelig er dyrking av tobakk, som i 1910 gav 160 kg tobakk pr. mål, til en pris av 1,85 

pr. kg. På de ytre sidene av amtet spiller fiskeriene en større rolle. Utbyttet av fisket på sjøen 

og i elvene beløper seg til i 1910 til 189 000,- kr. herav må legges til avgift for leie av 

fiskeelvene i amtet, som beløper seg til 82000,- kr. Bergverksdrift og skogdrift er uten 

betydning. Fabrikkindustrier er for tiden ikke stor, men voksende. Tyinfaldene A/S har under 

arbeid et større anlegg i Årdal, i Vadheim er det et anlegg for fabrikasjon av natrium. 

Ullvarefabrikker finner på flere steder. Florø mekaniske verksted leverer motorbåter. 

Som følge av amtets topografiske beliggenhet foregår det meste av kommunikasjonen på 

sjøen. Landeveien fører fra Lærdal over til Østlandet, og fra Stryn til Skjåk i Lom. Av andre 

veier kan nevnes, fra Gudvangen over Stalheimen til Voss, og veien fra Myrdal på 

Bergensbanen til Fredheim i Aurland, hvor det vil bli anlagt jernbane. 

Amtet deles i to fogderier, som i det vesentlige faller sammen med de gamle 

benevnelsene Firdafylki og Sygnafylki. Amtet teller fem prostier og tjueen sogn. Arealet er på 

18 480 km2, herav 657 km2 innsjøer og 1 604 km2 is og snø. Det søndre Bergenhus amt 

hadde i 1910 146999 innbyggere. Amtet omfatter kyststrekningen straks nord for Haugesund i 

sør, til Sognefjorden i nord, med de innenforliggende øyer, fjorder og daler. Her er steder som 

Hardanger og Voss. Til øst ligger fjellplatået Hardangervidda. Av større øyer kan nevnes fra 

sør Bømmel, Stord, Tysnæs, Svartor, Askøy, Osterøy og Radøy. Fjordsystemet er veldig 

innviklet, spesielt i den nordlige delen av amtet der vi har Hardangerfjorden med flere 

fjordgrener som Graverfjord, Eidfjord, Ulvikfjord, Osefjord og Sørfjord. Bjørnefjorden har en 

fjordarm, Korsfjorden, som gå forbi Kvarven og inn på byfjorden til Bergen. Av dalstrøk kan 

nevnes Voss som er en vid, bred bygd omkring Vangsvann og Oddadalen. Elvene er korte 

men vannrike og danner flere fosser, hvorav fler av elvene nå er i industriens tjeneste. Fjellene 

er ikke så høye her som i det nordre amtet. Amtet har allikevel øvre partier med mektige breer 

som Folgefonna., Hardangerjøkulen og den vestligste delen av Hallingskarvet. Av fjell kan 

nevnes Hårteigen, 1754 m, Nupseggen, 1735 m, Kirkedørsnuten, 1930 m. Gjennom 

Stokksund, Landenuen og Loktsund, som skiller øyen Bømmeløyen, Stord og Tysnæs 



kommer man inn på den brede Bjørnefjorden som sender en fjordarm, Samnangerfjord mot 

nord, og derpå gjennom Korsfjorden forbi Kvarven og inn på Byfjorden ved Bergen. 

Det bebygde og oppdyrkede arealet er kun på 3.1 % av det hele arealet. Noen stor 

bymessig bebyggelse finnes kun på Vossevangen og i Odda. Ved Arne på vestsiden, og ved 

Dale på østsiden av Osterfjorden er det betydelige fabrikkanlegg. I Kvinnherad ligger baroniet 

Rosendal. Baronene Rosenkrantz og Rosenkrone sine gamle gods og Norges eneste baroni. 

Sør for Bergen, i Os er det gamle Lysekloster gods. Fruktavlen i Hardanger er en vesentlig 

næring. Andre næringer er kvegavl i den indre delen av amtet, og fiskeri i den ytre. I 1905 har 

amtet 66 meierier, hvor det innleveres årlig 1 171 440 kg melk. Fiskerienes utbytte i 1908 var 

1 543 000,- kr. Fabrikkvirksomheten er voksende, særlig ullvarer, hermetikk, møller og 

karbidanlegg. I 1909 var det 146 industrielle anlegg i amtet. Der finnes steinindustri og 

skiferbrudd på Voss og Hardanger. Kommunikasjonen foregår til vanns langs fjordene, med 

dampskip i fast rute fra Bergen og Stavanger. Hovedvei går fra Odda over Røldal og 

Haukeligrend til Telemark, fra Røldal til Suldal i Stavanger amt. Fra Bergen går jernbanen til 

Kristiania, med sidebane til Os. 

Søndre Bergen amt deler i tre fogderi, Søndhordaland, Nordhordaland, Hardanger og 

Voss. Det er her seks prostier, trettitre sogn og 47 herreder. Liksom nordre Bergen amt hører 

det til Gulating Lagmannsdømme. I oldtiden kaltes det for Hårdafylki og utgjorde en del av 

Bergenhus len.  

Bergensbanen mellom Bergen og Kristiania er 492,45 km lang. Herav utgjør 

høyfjellsstrekninger vel 100 km. Den førte delen av banen, strekningen Bergen - Voss som 

var på 107 km, ble åpnet for trafikk i juli 1883, den var da bygget som smalsporbane. Men da 

Bergen besluttet å bygge normalt brede spor, så ble Vossbanen ombygget og trafikkeres fra 

1904, som normalsporet bane. Parsellen Kristiania- Roa, en del av nordbanen ble åpnet for 

trafikk i 1900. Parsellen Voss - Taungevann (72 km) ble besluttet bygget av stortinget i 1894, 

og fortsettelsen fra Taungevann til Roa på nordbanen i 1898. I sin helhet ble banen åpnet for 

trafikk den 1. desember 1909. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. BERGEN – NORGES HOVEDSTAD I 

TIDLIG MIDDELALDER 
 

Trolig har det ligget en eldgammel gård hvor Bergen by ligger, og gården Bjørgvin kan være 

eldre enn fra år 800. Sagaen forteller at islendingen Hoskuld Dalakollsson seilte til Norge, og 

kom til det stedet hvor Bergen siden ble anlagt. Der fikk han høre at kong Håkon 

Adalsteinsfostre, sønn av kong Harald Hårfagre, var på reise til Viken. Denne hendelsen må 

antagelig ha funnet sted ca. år 950, ca. 120 år før Bergen fikk sine første bygninger på kong 

Olav Kyrres tid, som var konge i 26 år, fra 1067 til 1093. 

I nærheten av Bjørgvin lå gården Alrekstad (Årstad), som ofte var oppholdssted for 

konger, helt fra kong Harald Hårfagres tid. Fordi sagaen foreller om besøk av skip, må 

Bjørgvin ha vært en god havn, og da har ganske sikkert stedet vært bebygd. Trolig har stedet 

vært et strandsted. Kanskje kommer navnet på gården Alrekstad fra en kong Álrekr, som 

visstnok skal ha vært konge i Hordaland, og bodde på gården. 

Morkinskinna forteller, hvis tekst er den eldste og mest korrekte, at kong Olav Kyrre 

anla Bergen. "Da opprettedes kjøpstaden Bergen i Norge. Der begynte straks rike menn å slå 

seg ned, og dit kommer det meste av tilførsel fra fremmede land". Kong Olav Kyrre rådde nok 

over gården Bjørgvin siden han anla en kjøpstad der, og området var sikkert i senere kongers 

eie. Det antas at byen ble anlagt i årene 1070-1075, og at Vågen var havn for kongsgården på 

Alrekstad før byen vokste frem. Kong Olav Kyrre la grunnlaget for byggingen av den store 

Kristkirken i stein på Holmen. Bygningen på påbegynt, men det ble lite gjort, derimot bygde 

han ferdig den såkalte Krist-kirken i tre, som blir nevnt langt ut i middelalderen. Kristkirken 

på Holmen (Bergenhus) ble først ferdig omkring 1160, men den lille Kristkirken i tre, trolig 

en stavkirke, fungerte som domkirke til den store kirken ble ferdig. På kong Olav Kyrres tid 

ble det opprettet bispestol over Gulatingslagen. Biskopen hadde først tilhold på Selje, en øy 

like sør for Stad i Sogn og Fjordane, hvor Sunnivas levninger ble oppbevart. Først i kong 

Olav Kyrres tid ble det i Norge bispedømmer med bestemte grenser, og disse falt sammen 

med grensene for lagdømmene, hvor det ene lå på Selje, som var et gammelt sentrum for 

misjon. Kun én biskop fikk sitt oppholdssted der, og det var tyskeren Bernhard. Da kong Olav 

Kyrre hadde anlagt kjøpstad i Bergen flyttet biskop Bernhard fra Selje. Det var visstnok en 

gammel pavelig forordning om at biskoper ikke måtte bo på landet. Man vet ikke sikkert om, 

eller når, kong Olav Kyrre flyttet bispesetet til Bergen, men at han planla en slik flytting tyder 

kirkebyggingen på Holmen om. Og at biskop Bernhard døde i Bergen, kan tyde på at byen ble 

kirkelig sentrum på Vestlandet i kong Olav Kyrres dager. De to Kristkirker var egentlig 

innviet til den hellige Trefoldighet. I et brev av 27. februar 1271 kalles den lille Kristkirken 

"den mindre Trinitatiskirke", hvilket igjen viser at den store kaltes i offisiell stil "den større 

Trinitatiskirke". Benevnelsen "Kristkirker" betegner at de var bestemt til å tjene som 

biskopenes tjenestekirker. 

Kong Magnus Erlingsson ble kronet i den store Kristkirken i 1163, og i 1170 ble St. 

Sunnivas skrin plassert over høyalteret, noe som tyder på at kirken trolig da var ferdig bygget. 

Den fungere som domkirke, kroningskirke, kongelig bryllupskirke og gravkirke i 

høymiddelalderen. Begge Kristkirkene på Holmen, nuværende Bergenhus, stod til 1530-31, 

da de ble nedbrent av høvedsmannen på Bergenhus, Eske Bille. 

Det var urolige tider i Norge på slutten av 800-tallet. Kong Harald Hårfagre hadde 

samlet Norge til ett rike, men han hadde mange rivaler som i de kommende år kjempet om 

makten. Kongsgården på Alrekstad lå utsatt til for angrep, og til den nye byen var det lang 

avstand, noe som ble mer merkbart etter at byen vokste i strategisk betydning. Sønnesønnen 

til kong Olav Kyrre, Øystein Magnusson, så farene av dette. For å skape større trygghet flyttet 



han kongsgården til Holmen, for der var det lettere å forsvare seg mot overfall. Og der var nok 

planen lagt til det som senere ble Bergenhus festning.  

Kong Øystein Magnusson fortsatte sin farfar kong Olav Kyrres arbeider med å bygge 

bygninger i Bergen. Han grunnla Munkeliv, et senere kloster, på Nordnes, som fikk mye gods. 

Videre sto han for byggingen av Michaelskirken, en klosterkirke i stein, samt Apostelkirken i 

tre i kongsgården og en stor trehall, som ble brukt til gjestebud ved kroningen av Magnus 

Erlingsson i 1163. 

Under kong Sigurd Jorsalfare ble det opprettet et nytt bispedømme i Stavanger. 

Gulatingslagen som tidligere hadde hatt én biskop, fikk nå to. Biskopen i Bergen fikk den 

nordlige del, og den nye biskopen i Stavanger den sydlige del. Det distrikt som ble lagt til 

Bergen, innbefattet ikke hele den nordlige del av Gulatingslagen, men alene Firdafylke, Sogn 

og Hordafylke, mens Sunnmørafylke ble lagt under Nidaros. Dette førte til at de 

opplandsbygder som tilhørte Gulatingslagen østenfor fjellet, Valdres og Hallingdal, ble lagt 

under Stavanger, hvis hoved-distrikt var Rygjafylke og Egdafylket, som var adskilt ved 

fjellstrekninger fra Valdres og Hallingdal. For at biskopen i Stavanger på sine reiser over 

fjellet til sine østlige distrikter ikke skulle behøve å ri gjennom Bergenbispens distrikt, ble det 

til Stavanger-bispens område også tillagt Eidfjord sogn i Hardanger, hvor han reiste gjennom 

skarene ved Hallingskarvet til Ål i Hallingdal. Til gjengjeld skulle Sveen sogn på grensen 

mellom Hordaland og Ryfylke ha vært tilstått biskopen i Bergen. Mot slutten av sin 

regjeringstid i 1128 ble kong Sigurd Jorsalfare lei av sin dronning Malmfrid, og han gikk hen 

og forelsket seg i Cecilia, som var av god ætt, og ville gifte seg med henne - noe kirkens menn 

satte seg sterkt imot. Kongen besluttet å reise fra Bergen - og kom til Stavanger, hvor han 

gjorde forberedelser til bryllupet. Kong Sigurd giftet seg med Cecilia (ca. 1128), og kom 

neppe mer til Bergen eller den vestlige del av landet. Dronning Malmfrid giftet seg senere 

med den danske kong Erik Emune, sønn av Erik I. Eiegod. Kong Sigurd Jorsalfare og 

Malmfrid fikk kun ett barn, datteren Kristina. Hun fikk med kong Sigurd Munn den uekte 

sønnen Harald, men ble senere gift med Erling Skakke og ble med ham mor til kong Magnus 

Erlingsson, som ble konge i Norge i 1161. Når kong Sigurd Jorsalfare døde uten ektefødte 

sønner i 1130, men hadde den uekte sønnen Magnus "Blinde" med Borghild Olavsdatter fra 

Østfold, kom Norge inn i en urolig periode som varte i 100 år. Det var stadig vekslende kamp 

mellom forskjellige legitime og illegitime sønner som krevde arveretten til riket.  

I julen 1134 tilspisset striden seg mellom kong Magnus "Blinde" Sigurdsson (død 

1139) og kong Harald Gille Magnusson (død 1136), som hadde vært samkonger i noen år. 

Magnus satt i Bergen da Harald kom østfra selve julaften og la sin flåte i Florvåg ved Askøy. 

Magnus, som ikke var forberedt på angrep, fikk det nå travelt med å befeste byen og gjøre seg 

klar til kamp. Vågen ble sperret med jernlenker og tømmerstokker - mellom kongebryggen på 

Holmen og munkebryggen på Nordnes. Det ble reist en valslynge - en kastemaskin - på 

Holmen og lagt ut fotangler på Jonsvollene. Dette var for å stoppe Harald hvis han skulle 

komme inn denne veien rundt Vågen. Men kong Magnus og hans tapre soldater skulle bittert 

få erfare hvordan det går med den som graver en grav for andre. Harald holdt fred i julehelgen 

og de første dagene på nyåret, men så - 7. januar 1135 - kom angrepet. Harald la til ute i 

Hegravik (Heggervik). Dermed sviktet straks den første planen om forsvar av byen og det ble 

ikke bruk for kastemaskinen, og de anlagte fotanglene stanset og såret Magnus sine egne 

menn, som i all hast måtte flykte fra angriperne. Og kong Magnus selv kunne ikke komme ut 

av Vågen med skipet sitt fordi området var sperret av hans egne jernlenker. Magnus - som 

hadde snublet i sine egne snarer - ble tatt til fange, blindet og mishandlet. 

Erling Skakke Krypingeormson bodde på Etne i Sundhordaland. Han var en av 

Vestlandets ledende førerskikkelser, en aktiv og meget ærgjerrig mann. Erling selv hadde ikke 

kongeblod i årene, men det hadde hans sønn Magnus Erlingsson (født 1156), hvis mor var 

Kristina, datter av kong Sigurd Jorsalfare, og halvsøster av Magnus "Blinde". Erling fikk 



erkebiskop Øystein i 1163 til å krone sønnen Magnus i Kristkirken i Bergen. Denne kroningen 

var den første av flere som peker Bergen ut som landets viktigste politiske sentrum i 

middelalderen, som på 1200-tallet ble rikshovedstad i Norge. Erling Skakke og sønnen 

Magnus oppholdt seg for det meste i Bergen. Erling var redd for at sønnen skulle miste 

makten til fordel for stesønnen Harald Sigurdsson, og i 1171 ble Harald ført til Nordnes hvor 

han ble halshogd. Prinsesse Kristina Sigurdsdatter skal etter denne grufulle hendelsen ha 

forlatt sin morderiske mann og sammen med vennen Grim Rusle reist til Konstantinopel, hvor 

de skal ha bosatt seg.  

Vinteren 1172-73 ble Bergen herjet av en kraftig brann, som la store deler av byen 

øde, men brannen skal i følge tradisjonen ha stanset da St. Sunnivas skrin ble båret frem mot 

flammehavet. Det hadde i flere år gått rykter i byen om at dette skrinet skulle ha 

undervirkende kraft, og nå mente folk at de hadde sett det endelige beviset på det.   

Under kong Sverre Sigurdssons strid med kong Magnus Erlingsson og baglerne fikk 

striden et stort omfang, hvor flere tusen mann deltok i leidangshæren på begge sider. 

Historien er preget av uro og kamper på slutten av 1100-tallet. Ingen konge hadde tid eller 

midler til å befeste kongsgården i Bjørgvin. 

Sverre Sigurdsson, som var en uekte sønn av kong Sigurd Munn Haraldsson kom fra 

Færøyene til Norge og krevde kronen som arv etter sin far. Sverre Sigurdsson fikk støtte hos 

en flokk opprørere som ble kaldt birkebeinere og som var i krig med kong Magnus 

Erlingsson. Sverre viste seg som en både klok og dyktig person, og ble etter slaget på Re ved 

Tønsberg i januar 1177 ansett som deres fører og de gav ham kongsnavn. Kong Sverre 

Sigurdsson og birkebeinerne fortsatte kampen mot kong Magnus Erlingsson og hans 

tilhengere. Kong Magnus tapte ved det avgjørende slaget på Fimreite i Sogn og Fjordane i 

1184, hvor han ble drept. Kong Sverre Sigurdsson ble dermed enekonge i Norge, men 

kampene mellom birkebeinerne og baglerne, kong Magnus sine tilhengere, fortsatte fremdeles 

i mange år. Det finnes mange eksempler på at kongsgården ikke holdt som festning under 

borgerkrigene. Under den tidligere nevnte striden mellom kong Magnus og kong Sverre 

flyktet begge fra kongsgården under overfallet på byen - festningen holdt tydeligvis ikke mål. 

En sommernatt i 1183, da kong Sverre overraskende overfalt kong Magnus, forsøkte Magnus 

sin hird å forsvare seg i hallen med våpen og ovnstein, men det var helt forgjeves. Kong 

Magnus sov i hallen da angrepet kom. Han løp ut i svalegangen som førte over til 

Apostelkirken, hvor han hoppet fra den store høyden og ned på bakken, og derfra flyktet han 

forbi bispegården, som da nevnes for først gang.  

Det var nok hendelser som dette som overbeviste kong Sverre om at skulle Bergen 

kunne forsvares innenfra måtte det anlegges en sterk festning av stein innenfor bygrensen.  

Historien omtaler kong Sverre som en stor feltherre, med evne til å overraske der hvor han 

minst var ventet, og hans evne til å få med seg sine menn. Det er mye som tyder på at kong 

Sverre hadde planer om å bygge en borg i nærheten av kongsgården. Festningen (borgen) 

skulle tjene som vern mot de lite vennligsinnede bymenn og være et trygt oppholdssted for 

kongen når han var i byen. På østsiden av kongsgården skulle borgen ligge, og den fikk 

navnet Sverresborg. Byggingen begynte antagelig like etter seieren ved Fimreite i 1184. 

Sverresborg omtales i 1185-1186, etter at kong Sverre hadde fått fotfeste i Bergen og på 

Vestlandet. Mot datidens angrepsvåpen må Sverresborg ha vært et sterkt fort. Det viser 

kampene som fant sted i Bergen sommeren 1198, da biskop Nikolas satt fyr på byen i 

forbitrelse over at han ikke kom noen vei mot birkebeinerne og bymennene. Med 240 mann 

ble borgen forsvart mot baglerne i 1204 og på ny i 1206. Når borgen falt i 1207, var det blant 

annet fordi garnisonen bare hadde halvparten av de 240 menn som Dagfinn Bonde hadde 

krevd for å holde stand mot baglerne. Kong Sverre døde på Sverresborg den 9. mars 1202, og 

bare to år etter - den 1. januar 1204 - dør hans sønn, kong Håkon Sverresson på borgen. Han 

skulle visstnok ha blitt forgiftet av sin stemor, kong Sverres svenske dronning  



Margrethe Eiriksdatter.  

Inge Bårdsson (halvbror av hertug Skule jarl Bårdsson), som var konge i Norge i årene 

1204-1217, fikk kongsgården bygd opp igjen, men den ødelagte borgen ble liggende i ruiner. 

Det var hans etterfølger, kong Sverres sønnesønn, kong Håkon Håkonsson som så behovet for 

en sterk festning i Bergen, og som fikk borgen gjenoppbygd.  I 1232 ble kongsgården - med 

borgen - brukt som fengsel, så da var nok arbeidet ferdig. Kongsgården ble nå overtatt av 

Håkon Håkonsson, som ble innsatt som Norges konge på Øreting i Nidaros - bare 13 år 

gammel i 1217. I kong Håkons yngre år regjerte Skule jarl - på den unge kongens vegne.  

Forholdet mellom kongens og jarlens menn var ofte spent, men ble noe bedre etter at kong 

Håkon giftet seg med Skule jarls datter Margrete i kongsgården i Bergen den 25. mai 1225. 

Skule jarl ble senere gjort til hertug og fikk tredjedelen av landet under sin styring, men han 

var ikke fornøyd med det og til slutt endte konflikten mellom dem med kamp, som førte til at 

hertug Skule ble drept ved Elgeseter kloster ved Trondheim den 24. mai 1240.  

Håkon Håkonsson ble dermed enerådende konge i Norge, som på denne tiden var ett 

av de mektigste land i Nord-Europa, med landområder i det nåværende Sverige og 

herredømme over flere øyer i havområdet rundt England og Skottland. Men de mange 

borgerkrigene hadde tappet landet for både folk og ressurser. Kong Håkon hadde de midler 

han trengte for å bygge landet opp igjen, og han ville styrke Bergens posisjon i landet, som nå 

ble kalt "Norges-veldet". Men kong Håkon hadde en stor bekymring; han var ikke ektefødt 

kongesønn, og satte derfor nå meget inn for å bli kronet. Kroningen skulle skje med prakt og 

gjestfrihet, som skulle få verden til å gjemme det som burde glemmes - og det ble også en stor 

begivenhet. Men i 1247 var det bare én steinbygning i kongsgården, og det var den nye 

Apostelkirken som kardinal Vilhelm av Sabina innviet den 2. juli. Kroningen måtte derfor 

holdes i et stort naust. 

I Håkon Haakonssons saga fortelles det om den store bybrannen som rammet Bergen 

den 4. juli 1248, da størstedelen av byen og Sverresborg brente. "Brannen udbrød natten til 

den 4de juli, uvist hvorledes, midt i byen (det vil sige den daværende by paa østsiden af 

Vaagen) i en gaard, kaldet Straumen. Da der i lang tid forud havde været tørt veir, greb den og 

om sig. Der blev straks blæst alarm over hele byen. Kongen klædte sig paa i hast og lod hele 

hirden saavel som alle byens borgere blæse ud til at møde frem bevæbnede, ligesom til strid. 

Sin hird anvendte han der, hvor det især kunde behøves, og forordnede selv, hvor enhver 

skulde staa. Han søgte først at faa standset ilden indenfor (d.e. søndenfor) Peterskirken, men 

det var umuligt; han begav sig da med hirden og bymændene til den lidt nordenfor beliggende 

Mariakirke, men ogsaa den, saavel taget som begge taarnene, kom i brand. Da fik ilden en 

saadan magt, at brande slyngedes op i borgen - i hele fem pileskuds afstand, ret som en 

ildsprudende drage, med et langt slæb efter sig - siger den middelalderske skribent Matthæus 

af Paris, der selv var øienvidne dertil. Brandene naaede op i borgen, som ligeledes begyndte at 

brænde. Kongen skyndte sig did med en hel del folk, men forgjæves, og mange folk omkom 

her i luerne. Kongen begav sig nu til Sandbru, hvor han fandt en stor mængde samlet, for at 

hindre ilden fra at udbrede sig til Holmen og Kongsgaarden; han satte ved sin nærvæerelse og 

sit eksempel nyt liv i deres bestræbelser, viste sig djerv og modig, uden dumdristighed, og fik 

ved forstand og koldblodighet udrettet, hvad han ville. Han roede selv ud til en del gøtiske 

kogger, der laa udenfor bryggen, fik der laant en mængde store kjedler og lod dem fylde med 

sjøvand, bringe op paa bryggen og siden bruge mod ilden, idet han tillige lod flere huse rive 

ned og de øvrige beskytte ved vaade langskibsseil. Saaledes lykkedes det endelig at faa ilden 

slukket paa den kant; men hele byen indenfor Sandbru var opbrændt, paa nogle faa huse nær 

inde ved Vaagsbotn. Matthæus af Paris siger ogsaa, at hele byen fortæredes, i alt 11 

kirkesogn, tilligemed nogle biskopen tilhørende huse; kun de fire klostre, og Kongsgaarden 

tilligemed Apostelkirken skaanedes". 



De 11 kirkene som brente må ha vært Mariakirken, Peterskirken (disse to nevnes ved navn 

som offer for flammenes rov), St. Laurentius, St. Olavs på Bakke, St. Nicolaus, Columba eller 

Stenkirken, Martinskirken, Hallvardskirken, Korskirken, St. Olavs i Vågsbotnen og den siste 

må ha vært Allehelgens kirken. Allehelgens kirken må ha blitt bygd opp igjen like etter, for 

den nevnes som kirke i forbindelse med et hospital i byen i 1263.  

Dagen etter at den forferdelige brannen hadde rasert store deler av byen kom et kraftig 

tordenvær sigende innover. Det første lynnedslaget traff huset hvor kongens 10 år gamle sønn 

junker Magnus oppholdt seg, men heldigvis ble ingen drept eller skadet. Et annet kraftig 

lynnedslag traff masten på et engelsk skip, som i løpet av natten var kommet til byen. Skipets 

mast ble splintret i "tusen biter", og en av splintene drepte en av byens kjøpmenn som var 

ombord for å handle. Bare noen få dager etter disse tragiske hendelsene ble det holdt et 

staselig bryllup i kongsgården. Det var kongens datter, prinsesse Cecilia, som ble viet til kong 

Harald fra øya Man. Men ekteskapet ble svært kortvarig, for på veien hjem til Man forliste 

skipet deres i Nordsjøen - like i nærheten av Shetland (Hjaltland) - hvor de begge omkom.    

Om brannen hadde ødelagt mye av byen så skulle den gjenoppbygges, og etter få uker var det 

en livlig byggeaktivitet. De fleste av de største og viktigste bygningene skulle fra nå av 

oppføres i stein, slik at man ved en eventuell ny storbrann skulle unngå de helt store 

ødeleggelsene. Blant de første bygningene som ble reist var Olavskirken med klostret, 

Katharina-kirken ved Sandbru og Allehelgenskirken i Vågsbotn. Olavskirken ble kirken til de 

første minorit- eller franciskanerkonventer, som ble stiftet i Norge. Katharinakirken og det 

underliggende hospitalet ble gitt til de spedalske - en sykdom som rammet svært mange 

nordmenn på denne tiden.  

Det var rundt år 1250 at de to største steinhallene (steinbygningene) i byen ble 

planlagt, og byggingen startet like etter. Den ene av hallene er det storslagne bygget 

Haakonshallen, og den andre skal ha vært Den nye Apostelkirken, som begge ble oppført 

innenfor murene på kongsgården. Begge hallene ble tatt i bruk første gang den 11. og 13. 

september 1261, da Magnus Håkonsson giftet seg med prinsesse Ingeborg av Danmark, og 

deres kroning. Prinsesse Ingeborg og følget hennes brukte over tre uker på turen fra Danmark 

til Bergen. Etter å ha passert Tønsberg hadde de motvind hele tiden, og da de nærmet seg 

Bergen - den 5. september - økte uværet i styrke og en kraftig storm hindret dem i å seile inn 

på havna i byen. Skipet måtte derfor ankre opp i Laksevåg et stykke utenfor byen. Kongen, 

arveprinsen, biskopene og andre fornemme personer ville straks ro ut for å hente følge, men 

været var så hardt at de måtte snu. Senere samme dag løyet vinden noe, og nå lyktes det 

kongen å komme ut til skipet. Prinsesse Ingeborg skulle ikke oppholde seg i kongsgården før 

ved bryllupet, men hun og hennes ledsager, biskop Håkon, skulle bo i Munkeliv kloster. Til 

det staselige bryllupet var det 1900 gjester, som også innbefattet tjenerskapet. Det var 

erkebiskop Einar Smørbak som forrettet vielsen, og bryllupsgildet varte i tre dager. Dette skal 

ha vært det største gildet som noen gang er holdt i Norges historie - særlig med tanke på hva 

mat og drikke angikk. Kong Håkon Håkonsson døde etter et mislykket tokt vestover, av 

sykdom den 15. desember 1263, i Kirkwall på Orknøyene.  

Det ble kong Magnus Lagabøter, sønn til kong Håkon Håkonsson, som fullførte 

befestningen av kongsgården med et kastell og bygget tårnet som ble opprinnelsen til 

Rosenkrantztårnet. Og hans sønn, Eirik Magnusson, bygget trolig en fruestue ut mot Vågen. 

Kong Magnus Lagabøter tilbrakte de fleste av sine regjeringsår i Bergen. Allerede på kong 

Håkon Håkonssons tid hadde noen tyskere, senere kalt hanseatere, drevet med handel og slått 

seg ned i Bergen.  Deres virksomhet vokste under kong Magnus, og han utstedte det første 

virkelige frihetsbrevet til dem. Eirik Prestehater, sønn til kong Magnus Lagabøter var bare 12 

år gammel da faren døde. Han besteg tronen uten vanskeligheter, og ble samme året kronet til 

konge i Krist-kirken i Bergen. Tross hans unge alder ble det ikke utnevnt noen 

formynderregjering, men likevel var det andre som nå satt med styringen av landet, og blant 



disse var enkedronning Ingeborg, Audun Hugleiksson, Bjarne Erlingsson av Bjarkøy, Andres 

Paalsson Plytt, Hallkell Agmundsson (sønn av Agmund Krøkedans), Gaut av Tolga, Jon 

Brynjulvsson av Hvaal og kansleren Bjarne Lodinsson. Alle disse embetsmenn og 

enkedronningen hadde det til felles at de var fiendtlig innstilt til den enorme makt og 

innflytelse som kirken hadde skaffet seg under kong Magnus Lagabøter. Den unge prins Eirik 

ble sterkt påvirket av embetsmannsrådets innstilling til kirken og presteskapet, og det var 

dette som førte til at han fikk klengenavnet Prestehater.  

Konflikten mellom "regjeringen" og presteskapet - med erkebiskop Jon Raude i 

spissen - utviklet seg dramatisk da det ble bestemt at presteskapet også måtte betale skatt. 

Baronene Hallkell Agmundsson og Jon Brynjulvsson ble av kirken sett på som de verste 

innen "regjeringen", og de ble begge lyst i bann. Eirik Prestehater giftet seg i Bergen i 1281 

med prinsesse Margrete av Skottland, som var datter av skottekongen Alexander III. 

Den 11. august 1281 gikk prinsessen og følge hennes ombord på skipet som skulle føre dem 

til Norge, og blant dem var jarlen av Menteth Walter Bullock, abbeden av Bulmurino og 

Bernhard av Montealto (Mouatt). Skipet forlot Skottland neste dag, og de var heldige med 

vindretningen, for etter bare en og en halv dags seilas hadde de norskekysten i sikte. Dagen 

etter - den 15. august - ankret skipet opp på havna i Bergen, hvor Eirik møtte sin unge brud 

med alle slags æresbevisninger. Ikke lenge etter stod bryllupet. Tross konflikten mellom kirke 

og stat møtte kirkens øverste representanter med erkebiskop Jon Raude opp. Erkebiskopen 

hadde regnet med at de bannsatte embetsmennene ikke skulle være tilstede, men der tok han 

skammelig feil. Den første han fikk øye på var baron Hallkell Agmundsson, som skulle sitte 

ved samme bord som han selv. Da fór erkebiskopen opp i sinne og skrek ut at han ikke ville 

finne seg i å dele bord med denne av kirken utstøtte baron. Det ble en del forvirring av dette 

oppstyret, men baronen som var en sindig og fornuftig mann ville ikke ødelegge 

bryllupsfeiringen, og valgte å sette seg ved et annet bord. Erkebiskopen stagget seg etterhvert, 

og kronet både kongen og den nye dronningen. Dronning Margrete ble på grunn av sitt 

behagelige vesen svært populær hos befolkningen, og hun hadde etter datidens mening en 

positiv innflytelse på kong Eirik. Men Margrete ble ikke gammel, for hun døde alt den 9. april 

1283 i Tønsberg - etter bare halvannet års ekteskap. Tross hennes tidlige død fikk de en datter, 

som ble døpt Margrete. Under kong Håkon V. Magnussons tid ble rikets administrasjon flyttet 

til Oslo, men Bergen var fortsatt rikets største og den økonomisk viktigste byen i landet. Kong 

Håkon V. besøkte ofte byen, og bodde da på kongsgården.  

Kongsgården ble nå hovedsete for den kongelige administrasjonen over Vestlandet og 

Nord-Norge. Her residerte kongens regionale skattemester, fehirde, og som fra 1400-tallet ble 

kalt høvedsmann i kongsgården. Han hadde viktige rettslige og militære funksjoner ved siden 

av det finansielle. Dette ombudet var opphavet til 1500-tallets hovedlensherrestilling, og var 

knyttet til kongsgården i senmiddelalderen. Kongsgården var aldri ute av offentlig funksjon. 

Bygningene ble blant annet brukt til rettsmøter under ledelse av fehirden eller kongens 

lagmann. Ved viktigere rettsforhandlinger og offentlige kunngjøringer ble den såkalte 

"Breidastova" brukt. Bygningen nevnes første gang som det stedet der Eirik Magnusson lå på 

dødsleie i 1299, og er trolig identisk med Haakonshallen. 

I årene fremmover mot 1400-tallet forfaller kongsgården, og piratene herjer på det 

gamle kongesetet, og Hansaveldet ble en voksende trussel mot Bergens borgerskap. På den 

tiden herjet også Svartedauden. Håkon V. Magnusson døde i 1319. På mannsiden var han da 

den siste av kong Harald Hårfagres og kong Sverres ætt. Samme år ble Magnus Eriksson, 

sønn av den svenske hertug Erik og Håkon V.'s datter Ingebjørg (død 1361), kåret til konge i 

Sverige, og i august samme år til konge i Norge. Den første nordiske union ble dermed et 

faktum, og ble snart avløst av union nummer to.  

 



Håkon Magnusson den yngre født 1355, død 1380 var gift med den danske kong Valdemar 

Atterdags kloke datter Margrete. De fikk sønnen Olav, som bare seks år gammel ble valgt til 

konge i Danmark etter bestefaren. da han senere arvet Norges krone etter sin far, ble Norge og 

Danmark forenet. Olav IV døde i 1387, bare 17 år gammel, som den siste av den norske 

kongeætt. Han mor dronning Margrete tok nå over regentskapet. Ti år senere førte de politiske 

og dynastiske forhold i Norge, Sverige og Danmark til at alle tre riker gikk sammen i et 

statsforbund, Kalmarunionen. Dette skjedde ikke med nordmennenes ønsker, men med mange 

og lange avbrytelser varte Kalmarunionen til 1521. 

 

 
 
Dette bilde viser en del av dokumentet ”den dansk-norske unionstraktat” som ble undertegnet i Bergen i 1450. 

På bildet sees kun et fåtall av alle de danske og norske riksråders segl. Selve orginaldokumentet er blitt 

oppbevert i Riksarkivet i Oslo. 



Ved påsketider i 1393 ble Bergen angrepet av Vatalibrødrene som yrkessjørøvere som var 

engasjert av kong Albrecht av Meklenburg. Til Bergen kom de med atten skip og ni hundre 

mann og forlangte at byen skulle overgi seg til Albrecht. Da dette ble nektet gikk de til 

angrep. De møtte borgens besetning og bymennene som ble ført av Jon Darre. Da motstanden 

var brutt, plyndret røverne alt av verdi og brente byen. Røverne satte tysker over kongsgården 

og seilte så sin vei. Etter en tid kom Ottar Rømer fra Trondheim med en hærstyrke. De inntok 

byen og drepte den tyske besetningen. Enda verre gikk det da Vatalibrødrene kom tilbake i 

1428 og 1429. Det siste året satte de fyr på kongsgården og byen. Ringmuren rundt 

kongsgården ble revet og hellene sterkt skadd. Forsvarsverkene kunne ikke holde mot 

overrallet, og det som fantes av bygninger var på god vei til å forfalle. 

 

 
 
Selskapelig scene fra 1400-tallet. Bilde er et utsnitt av en side i en islandsk tegnebok.  

 

På grunn av de danske kongenes interesse for å holde sitt tak på Norge, kom kongsgården til å 

gå en ny fremtid i møte. Kong Christian II sendte Jørgen Hanssøn til Bergen våren 1514 og ga 

han tillatelse til å bygge om kongsgården til festning. Det var denne festningen som gjorde at 

Bergenhusnavnet ble tatt i bruk, første gang av Vincents Lunge i 1534. Det var ingen lett 

oppgave Jørgen Hanssøn sto ovenfor. Han rev kastellets trappeutbygg ved nordøstre hjørne og 

fikk erstattet den gamle og forfalne fra Håkon Haakonssons tid. Hovedinngangen til 

kongsgården gjennom portkastellet ble murt igjen, og en ny, store port ble åpnet like ved 



kastellet. Den fikk en vindebro som kunne heises opp ved angrep. Et forverk i hjørne mellom 

ringmuren og kastellet gjorde forsvaret sterkere. I østmuren ble laget en ny port, og to nye 

porter i vinkel måtte plasseres for å komme inn i kongsgården, her var det også vindebro. 

Muren i forverket fikk samme høyde som ringmuren og hadde vektergang med skyteskår. 

Mot syd gikk den i vinkel for å kunne flankere sydsiden av kastellet. Kastellet fikk ny 

etasjeinndeling, men høyden har vært nesten den samme som i middelalderen. Av Håkon 

Håkonsson sine to steinhaller, den mot Vågen, en gang omkring 1430 lagt i ruin. Selve 

Haakonshallen var da blitt liggende åpen mot vest. Etter at Kristkirken var blitt revet, lå hallen 

også åpen mot nord. Det var derfor nødvendig å trekke Haakonshallen inn som et aktivt ledd i 

befestningen. Kongsgården i Bergen var den eneste virkelige festning på Vestlandet, og 

dermed et viktig maktmiddel for høvedsmannens posisjon og politikk ovenfor hanseatene og 

andre interessegrupper i samfunnet. Antallet av besetning var liten, omkring 100 profesjonelle 

soldater. 

Eske Bille kom til Bergen som lensherre i 1529 med beskjed fra kong Fredrik I, om å 

fortsette Jørgen Hanssons verk, Bergenhus skulle bli en sterk festning. Eske Bille tok pliktene 

alvorlig. Men han drev en hensynsløs saneringspolitikk, uten tanker på at norske historiske og 

kulturelle verdier gikk tapt. Etter han til var Holmen øde og rubbet utenfor kongsgården, 

bispegården og kannikegården var revet og dominikanernes kloster brent. Men verst var det at 

både Aposrelkirken og begge Kristkirkene var rasert.  

Hanseaterne dominerte Bergen fra omkring midten av 1300-tallet og i over 200 år. De 

spilte en viktig rolle for Bergen og Nord-Norge ved å etablere et marked for tørrfisk ute i 

Europa. Men på Bryggen hadde de etablert en stat i staten og nektet å følge norsk lov og 

myndigheten. De ble en konstant trussel ovenfor byens myndighet og dens innbyggere med 

sine plyndringer og herjinger.  

Christoffer Valkendorf ble lensherre i 1557. I forståelse fra kongen, Christian III vill 

han nå ha slutt på hanseatenes tyranni. Etter en rekke ulovligheter fra hanseatenes side krevde 

Valkendorf at de tyske håndverkerne skulle bøye seg for norsk lov. Men tyskerne sa nei, de 

vill fortsatt bestå som et eget samfunn. Da satte Valkendorf slottet i kampferdig stand og lot 

kanonene peke mot Bryggen, og heiste sin stridsfane i tårnet. De tyske håndverkerne ble 

tvunget til et valg mellom å sverge konge troskap etter forlate landet. Valkendorfs etterfølger 

var lensherren Eric Rosenkrantz. Han reiste i 1560 sin nye og moderne slottsbygning, 

Rosenkrantztårnet. Rosenkrantz fortsatte og fullføre Valkendorfs kamp mot hanseatene. 

Hanseaterne hadde nå også satt seg fast på Strandsiden. Etter at Strandsiden var brent i 1561, 

tvang Rosenkrantz hanseatene tilbake. Da han også, av forsvarsmessig hensyn, hadde rasert 

all bebyggelse mellom Dræggen og Bergenhus, var tyskerne blitt helt isolert innenfor området 

som vi i dag kaller Bryggen. Hanseaternes tid i Bergen var forbi. Bergenhus var i 

tilsynelatende stand i 1580-årene, slik Rosenkrantz hadde etterlatt anlegget. Men de to neste 

10.årene var kanskje en sterkere forfallsperiode enn senmiddelalderen. Håkonshallens steintak 

falt ned sammen med den ene gavlen i 1593, og reparasjonen reduserte trolig den opprinnelige 

høyden. I 1606 var Haakonshallen ute av drift fordi det var lekkasje. Slik sto bygningen 

antagelig til 1640-årene, uten tak, ble trukket inn i festningens forsvarssystem. I årenes løp var 

Bergenhus blitt sterkt medtatt. Gang på gang hadde slottsherrene innberettet til kongen om 

den dårlige tilstanden, Bergen lå nok for langt borte til å fange interesse. I 1641 kom Christian 

IV til Bergen. Og sammen med slottsherren Henrik Thott hadde de en befaring på festningen, 

og kom til at det måtte gjøres noe. Ikke bare festningen men hele Bergen by skulle det gjøres 

noe med. Men det gikk ikke slik, for da kongen kom tilbake til København, var hans interesse 

borte. Under Hannibalsfeiden i 1643-1645 kom kongen på andre tanker, nå ville han ha hele 

forsvaret satt på krigsfot. Og slottsherren på Bergenhus gikk i gang med utbedringen. 

Utbedring fortsatte i årene fremover under forskjellig ledelse. 

Da krigen mellom England og Holland var et faktum (1652-1654) var det nesten så Norge  



kom med på Hollands side. Begge disse land var krigførende sjømakter, ville et angrep på 

Bergen ikke være utenkelig. Byen måtte derfor settes i forsvarsstand. Straks denne kriksfaren 

var over, fikk lensherrene ordre om å innstille all ekstraordinær bekostning på Bergenhus 

forsvarsverker. Men ny fare dukket snart opp igjen. Krigen med Sverige 1657 til 1660 var 

endt med den mest ydmykende ferd som Danmark noen gang hadde undertegnet, 

Roskildefreden. Og året etter tok kong Fredrik III makten som enevoldskonge. Danmark-

Norge ble nå det mest uinnskrenkede kongedømme i Europa. Rikenes administrasjon ble 

forandret. Lenene ble inndratt, og lensherrene som hadde vært slottsherrer med militær 

myndighet, ble erstattet med fastlønte amtmenn eller stiftamtmenn. Lensinntektene var hittil 

gått i lensherrenes lommer, skulle nå gå i kongens kasse. Dette ga midler til å styrke rikenes 

forsvar både til lands og vanns, noe som ble nødvendig etter krigen med Sverige. 

Lensherrenes militære myndighet ble overført til offiserer med militær utdannelse, 

kommandanter. 

 Den 1. juni 1662 ble Cicignon oberstløytnant ved det Bergenhusiske regiment og 

beordret i tjeneste ved Bergenhus festning. Og i 1664 ble han kommandant over Bergenhus. 

Cicignon hadde alt i 1644 gjort seg opp en mening hvorfor Bergen burde befestes. Cicignon 

laget et omfattende forslag til forandringer ved Bergenhus til krigskollegiet i København. I 

midten av juni kom general Ahlefeldt til Bergen. Han hadde med seg 23 jernkanoner, 1 

formaster, 10 000 kononkuler og 494 centner krutt. Festningens tilstand må ha rystet 

Ahlefeldt. Om en prøveskyting med kanoner fra Sverresborg den 14. juli 1665 fortelles det at 

en kule gikk forbi Domkirken og falt ned i Lungegårdsvannet. Deretter skjøt de over Vågen 

mot Stranden. En kule kom over i Jan Sandersens skorstein, falt ned og gikk deretter gjennom 

Abraham malers kjøkken og ut gjennom stuevinduet, like over på hodet til hans kone, som 

hadde et barn på armen, og over til Anders Wrgeners pakkhus, hvor den gikk gjennom 

vinduet. Kulen fant så ned på benken under vinduet og rullet derfra til kakkelovnen, hvor den 

ble tiggende. 

 Den 2. august 1665 braker det løs fra kanonene på Bergenhus festning. Bergenserne 

ble tidlig vekt av den voldsomme kanontordenen fra havna, og skrekkslagne løp de ut på 

gatene for å se hva som var på ferde. Det kom et regn av kononkuler susende over hustakene. 

Hele Vågen var innhyllet i kanonrøyk, og det eneste man så, var en skog av mastetopper som 

fortalte at her lå det handelsskip og krigsskip om hverandre i kamp på liv og død. Snart ble det 

meldt om at en rekke skip stod i brann. Det ble første gang i historien, og som det skulle vise 

seg senere, den siste. Denne gangen var det de to sjømaktene Holland og England som 

konkurrerte på havet. Hollenderne vill blant annet ha fri fart gjennom Øresund og fri adgang 

til norske havner, når engelske fregatter fulgte handelskipene deres. Engelskmennene gjorde 

alt de kunne for å stanse den hollandske skipsfarten. Om sommeren 1665 var det uvanlig 

mange hollandske skip på Vågen, rundt 50 handelsskip, herav en av de siste dagene i juli kom 

10 skip som var på hjemvei fra Ostindia med en mengde rikdommer ombord. Disse skipen 

hadde søkt nødhavn i Bergen etter å ha vært jaget av engelskmennene i Nordsjøen. Krigen 

mellom Nederland og England raste for fult, og de nederlandske skipen var søkklastet med 

varer som engelskmennene hadde svært lyst på. Verdien av de 50 hollandske skip som tilslutt 

var samlet på Vågen og lasten ble anslått til 300 tønner gull. I Bergen var de beskyttet av 

festningens kanoner, og det var nærmest utenkelig at den engelske admiral Thoma Teddiman 

våget å gå til angrep. Utenfor norskekysten krysset en engelsk flåte på 21 skip, på jakt etter 

hollendere. 

Tidlig på morgenen den 2. august så man fra festningen at engelskmennene forberedte seg til 

kamp. Flåten hadde lagt seg med 7 fregatter i første linje, 2 i annen linje og mindre skip i 

reserve. Avstanden mellom de hollandske og engelske skip var omtrent 400 alen, og til 

festningen omtrent 200 alen. Klokken 06.00 åpnet engelskmennene ild. General Ahlefeldt 

heiste det hvite flagg, for å understreke nøytralitet, men da fire mann ble drept på Bergenhus, 



gikk Daneborg flagget til topps, og hollenderne og festningen besvarte ilden. Kanonaden 

hadde det forbausende resultat at engelskmannen trakk det korteste strå. Forklaringen kan 

være at Bergen hadde et forrykende vær. Kruttrøyken drev fra festningen mot skipene, og de 

fikk vanskeligheter med å sikte inn kanonene. Kulene fra Bergenhus festning hadde også 

kappet av trosser som holdet skipene sammen. Skipene kom i drift i den sterke vinden. Det 

ble sendt noen kanon salver inn på langs av fregattene som hadde en ødeleggende virkning, 

og det var mange som ble drept. Under slaget forsøkte general Ahlefeldt å stanse kampen, 

men forgjeves. Etter ca. 3 1/2 times kamp var de engelske skip så medtatt at de ble tvunget til 

å trekke seg ut. Under slaget brukte festningen og Nordens 80 centner krutt, 5 250 

muskettkuler, 1 017 kanonkiler av forskjellig vekt og 74 sekker med jernskrot til kardeskene. 

De norske hadde 7 døde og 26 sårede, hollenderne 123 døde. Det engelske tapet kunne være 

fra 500 til 700. På festningen ble batterier og hus sterkt skadet, deriblant Rosenkeantztårnet, 

18 kanoner og var ødelagt. I Bergen var 10 liv gått tapt og mange var såret. Flere brygger og 

hus var ødelagt. Da nytt angrep var fryktet, ble batteriene og volene reparert så godt som 

mulig. Fra hollenderne mottok festningen 4 store bronsekanoner og 37 jernkanoner. 

Forklaringen på at engelskmennene torde gå til angrep var et det viste seg at de hadde inngått 

en avtale med kong Fredrik III, i København om å dele det nederlandske byttet, med denne 

meldingen var ikke kommet til Bergenhus. Kommandanten skjøt for å verge nedelenderne, 

med admiral Tiddiman regnet med at festningen skulle være på hans side.  

 Dette slaget på Våge hadde skremt myndigheten, de var nå bekymret for at Bergen 

kunne bli trukket inn i nye krikshandlinger. Garnisonen ble nå forsterket med 200 knekter og 

10 artillerister, og befestningen på Bergenhus og Nodenes ble forsterket. Rundt hele området 

ble det bygget stein og jordvoller med tre store utfallsporter. Den gikk fra sjøkanten mot 

nordvest, over Bontelabo. Herfra gikk volle rundt Sverresborg og derfra over Koengen til 

slottet, Skansen på Nodenes ble utbygget og hadde i 1667 tre batterier. 

Gyldeløvefeiden brøt ut i 1675. Det Bergenhusiske regiment ble mobilisert og sent østover. 

Det ble kortvarig og hektisk virksomhet på festningen, alle batterier ble reparert og dobbelt 

palisander ble satt opp. 

 Det ble i 1685 omorganisering av det norske artilleri. Bergenhus som fra 1671 hadde 

hatt et vervet garnisonskompani på 100 mann, fikk nå også et eget artillerikompani. 

Nestkommanderende ble kommandant på Fredriksborg og sekondløytninaten vaktmester på 

Bergenhus. Kommandanten på Bergenhus hadde bodd i skriverstuen, men flyttet i 1691 inn i 

stiftamtmannboligen. Generalløytnant Christian Gyldenløve som var sønn av kong Christian 

V og stiftamtmann i Bergen foretok en inspeksjon på festningen i 1695. Han var ikke 

beskjeden i sin dom. Bergenhus og dets fortifikasjoner var altfor sårbar fra landsiden og alle 

anlegg var falleferdige. Sverresborg var helt unyttig. Skansen på Nodenes ble revet og 

erstattet av et fort på høyeste punkt. Fortet ble ferdig i 1706 og fikk navnet Fredriksberg etter 

kong Fredrik III. Det tok frem år å få dette gjennomført. En stor brann herjet Bergen i 1702. 

Det så stygt ut for Bergenhus da hele Bergen sto i flammer, men det lykkes å redde 

festningen. I de fredsårene som fulgte ble ikke mye gjort med festningen.  

I 1754 var Sverige gått inn i krig på Prøyssernes side. Engelske og franske tropper 

nærmet seg Danmarks grense i syd. Danmark forberede seg på å verge sin nøytralitet med 

makt og den dansk-norske hæren ble mobilisert. Betydelige troppestyrker ble samlet i 

Slenvik-Holsten i årene 1758-1762, den norske kontingenten var 13 000 mann. Dette førte til 

utgifter som overskred hva rikets kasse kunne tåle, statens utgifter måtte skjæres betraktelig 

ned og inntektene økes. I februar 1764 foreslå generalkrigsdirektoratet at de norske 

grensefestningene Fredrikstad, Kongsvinger og Trondheim skulle bevares og forberedes. 

Disse festningene skulle bevares i den daværende stand, og alle andre festninger skulle 

nedlegges. Det utgikk en kongelig ordre til Bergenhus den 1. mai 1764 om at Bergenhus 

skulle nedlegges. Forsvarsverkene skulle bevares og skyts og lavetter bli på plass. Men fult så 



dramatisk gikk det allikevel ikke. Noen nedleggelse av Bergenhus festning ble det ikke noe av 

denne gang. 

Den dansk-norske statskassen ble tappet for store summer ved kjøp av de vestindiske øyer i 

1754, der kjøpesummen var 2 millioner riksdaler, samt felttoget i Holstein 1757-1762. 

Samtidig hadde subsidiene utenfra stoppet opp. Den finansielle situasjonen for rikene var så 

fortvilet at det måtte hardhente midler til for å få balanse. Den tyske finansministeren, 

Schimmelmann gå ingen annen utvei enn å skrive ut en ekstraskatt på en riksdaler for alle 

innbyggere på mer enn 12 år i det dansk-norske monarki. Hvis noen var så fattige at de ikke 

kunne betale, skulle de mer formuende utjevne deres skatt i tillegg til sin egen. Det ble 

embetsmennene som skulle sørge for at summen ble rimelig fordelt og kom inn. Pengen 

skulle holdes utenfor statsbudsjettet og bare brukes til renter og avdrag på statsgjelden. For 

bøndene på Vestlandet kom skatten på et uheldig tidspunkt. Disse gikk ut fra at denne 

ekstraskatten skulle bli kortvarig og fant seg i å betale det første året. I 1763 var det 

vanskeligere å få inn ekstraskatten, og klagene begynte å strømme inn til skattekammeret. 

Høsten og vinteren 1764-65 sakket folk på Vestlandet stort sett ikke om noe annet enn 

ekstraskatten, og ryktene svirret. I februar 1765 ble sedler delt ut i Nordhordland som kalte 

bøndene til møte i Bergen 1. mars. Det var 2-300 mann som møtte. De masjerte først til 

sorenskriver Garmann som hjalp dem å sette opp en klage til konen. Klagen gikk til 

stiftamtmannen, Ulrik Fredrik von Cicignon. Begge disse embetsmann var velvillige. Men 

anderledes var det med fogd Bildsø i Nordhordland og Voss. Han hadde brukt militær magt 

for å drive skatten inn. Hos folk det ikke var noen penger å få hadde soldater tatt med seg 

bruksgjenstander og løsøre. Det ble sendt melding fra bygdelag til bygdelag men henstilling 

om å samles i Bergen den 18. april 1765. Flere hundre bønder møtte frem og fikk stor 

tilslutning fra byfolk som ikke hørte til de velmidlende. Strilekrigen ble et faktum da blant 

annet fogden ble slept til Rådhuset til spott og spe for tuseners påsyn, der ble han tvunget til å 

betale 9000 riksdaler. Stiftamtmannen ga nå ordre til samling av borgervæpningen og spurte 

kommandanten på Bergenhus om hjelp. Ammunisjon ble delt ut til borgervæpningen og to 

garnisonskompanier, og patruljer holdt vakt på viktige steder. Artellerikompaniet rykket ut 

med to hurtigskytende kanoner og besatte tilgangene til stiftamtmannens hus og Rådhuset. En 

fregatt med frivillige mannskaper ble lagt ut på Vågen som vaktskip. Den 20. april var 

opptøyene over og bøndene var på hjemvei. Det var allikevel så mye uro i byen så vaktholdet 

på festningen ble forsterket en tid fremmover. Strilekrigen skapte uro og kamp mot 

ekstraskatten over hele landet. Bøndene nektet å betale, men embetsmennene turde ikke slå 

hardt til av frykt for nye opptøyer. I 1772 ble ekstraskatten opphevet. 

Festningen forsatte å forfalle fem til århundreskiftet. Det var så ille i 1793 at hele den 

østre muren omkring Sverresborg måtte rives for å hindre ulykker i Skudeviken. Selve 

Sverresborgfortet var så elendig at man var betenkt på å rive det hele, men det ble foreløpig 

ikke noe av. Kommandanten på Bergenhus var engstelig for at festningen skulle bli utsatt for 

angrep i kjølevannet til den franske revolusjon. Flere ganger hadde skip fra de krigførende 

land vært i kamper i norske havner, også utenfor Bergenhus festning. Noen reparasjoner ble 

gjort. Fremdeles hadde de 71 kanoner og 2 mortere. Disse ble fordelt til forskjellige batterier, 

bortsett fra Sverresborg, og ammunisjonen ble lagt i beredskap. Seks av de nærmeste 

nasjonale kompanier ble gitt order om å holde seg i beredskap. 

I desember 1800 hadde Danmark-Norge inngått et forbund med Sverige, Russland og Prøysen 

med sikte på å beskytte skipsfarten. Dette tok England som en krigserklæring og konfiskerte 

alle norske og danske skip som lå i engelske havner. Dermed var krig et faktum. 

Artellerisjefen på Bergenhus fikk i januar 1801 ordre om straks å montere batteriene. Ikke 

lenge eter kom det beskjed om at festningsverkene skulle settes i stand. Som forsterkninger til 

artellerikompaniet skulle det innkalles samtlige nasjonale kanoner med over og underbefal, 

samt grenaderkompanier, om nødvendig forsterket med nasjonale grenaderer og 



skarpskyttere. Dette skulle være ferdig til utgangen av februar. To hollandske fregatter som lå 

på havnen ble også trukket inn i forsvaret. Også byens borgere var med. Fra tidligere var det 8 

borgerlige infanterikompanier, med 60-100 mann på hvert sted. Det ble supplert med et 

borgerlig artillerikompani på 120 mann. Christiansholm ble satt i stand ved frivillige bidrag, 

og to nye batterier ble bygget. Da alt fremdeles var fredelig gikk det ikke så lang tid før 

kommandanten fikk beskjed om å demontere batteriene og bringe alt igjen på fredsfot. Bare 

"Salutationsbatteriet", Ahlsfelds batteri og Fredriksberg batteri skulle beholde sine kanoner. 

I august 1807 oppfordret Napoleon Danmark-Norge om å være med i alliansen mot 

England. England hadde et godt spionasjenett så de var vel vitende om de forhandlinger som 

hadde funnet sted. En engelsk flåte bel sendt til Østersjøen, der Sjælland ble omringet av 

engelske krigsskip. Det ble tilbudt Danmark en fordelaktig allianse. Som sikkerhet for skulle 

den dansk-norske flåte utlevers til England. Dette nektet Danmark, men etter tre dagers kraftig 

bombing av København den 3-5. september 1807 måtte Danmark kapitulere. I oktober seilte 

den engelske flåte tilbake til England med den dansk-norske flåten som bytte.  

 

 
 
Under Napoleonskrigen 1807-1814 ble det utrustet flere små og hurtiggående kaperskip i Norge. Ett av disse 

krigsskipene var ”Tak for sist” av Bergen. Her jager kaperen av Bergen et britisk handelsskip. Målet var som 

oftest å entre og å røve lasten, men i enkelte tilfeller tok de norske kaperskutene med seg både skip og last til 
gjemmeplasser langs norskekysten.  

 

I november 1807 erklærte England krig not Danmark-Norge. I Bergen var man fremdeles 

uforberedt på å møte den nye situasjonen. Kanonene på Bergenhus og Nodenes ble montert, 

garnisonen forsterket og kompanier ble innkalt. To pikettbåter ble utrustet som patruljerte om 

natten. Det ble bygget ut nye batterier ved Laksevåg og Dokken, utstyrt med kjøpte eller leide 

hollandske kanoner. Som i 1665 ble det lagt ut sperrekjede av jern tvers over Vågen. Denne 

sperrekjeden viste seg å være meget nyttig. 30 av Bergens egne skip var brakt i sikkerhet på 



Store Lungsgårdevann. Ute på Vågen lå det store skip, blant annet en Vest-Indiafarer. Det var 

disse skipene som lokket kapteinen på fregatten "The Tartar". Kapteinen våket ikke å ta 

fregatten inn under festningens kanoner, men han sendte om natten barkasser avsted. De traff 

på sperringen og overmannet en av festningens vaktbåter, men ikke uten skuddveksling. 

Festningen ble alarmert og engelskmennene trakk seg tilbake. Løytnant Bjerkes flotilje ble nå 

sendt mot angriperen. Men det viste seg at "The Tartar var et engelsk skip og ikke et 

hollandsk som de trodde. Det var "Tartar" som kom for å overrumple Bergen og for å ta den 

hollandske 36 kanoners fregatten "Guldersland" som hadde søkt beskyttelse på Bergens havn. 

På sin vei videre opp fjorden møter "Tartar" utenfor Alvøen fire kanonbåter og en sjalupp fra 

Bergenhus og det ble kamp. Kanonbåtene og sjaluppen gjorde en god kamp, men fem av 

mannskapet der falt. På "Tartar" falt kapteinen og flere av mannskapet. Fregatten innstiller nå 

skytingen og furer flagget. Den hadde nå overgitt seg og satt fart nordover. 

Den tradisjonelle faren for svensk angrep mot Norge forsvant da konversjonen av 14. august 

1814 ble undertegnet mellom Sverige og Norge. Det var heller ikke ventet krigstrusler fra 

annen kant. Norge hadde etter 7 års effektiv blokade og to kriger mot Sverige blitt et utarmet 

land. 

 

 
 
Promenaden i Bergen omkring 1830 

 

Nedtrapping av Bergenhus begynte. Vollen over Koengen mellom Sverresborg og Bergenhus 

ble revet. I 1815 fulgte demontering av batteriene på Laksevåg, Dokken og Hegrenes. 

Sverresborg ble stående utørt og ble 60 år senere nedlagt som festningsverk.  I 1872 bestemte 



en kongelig resolusjon at Fredriksberg fort skulle bli stående som et historisk minnesmerke 

uten betydelig vedlikehold. 

Av retanchementet på Nodenes er i dag bare igjen et enetasjes krutthus i stein, oppført 

i 1841. Arsenalforvalterbygning ble ferdig bygd i 1832. Hovedvakten som hadde holdt til i 

søndre del av Stallbygningen, fikk ny vaktbygning i 1835. Regimentsjefsboligen ble ferdig 

oppført i 1921. Håkon Håkomssønns steinhall ble restaurert i det 1900-århundre. 

Hallen hadde hatt mange forskjellige navn gjennom tidene. Breidastova, Langhuset, Den 

gamle kirke og Magasinbygningen. På 1700-tallet ble den gjerne omtalt som Provianthuset. 

Da Norge fikk sin frihet i 1814, var det ikke mye igjen av hallens opprinnelse, med sin 

tidligere prakt og herlighet. Rosenkrantztårnet var i 1700-årene blitt ominnredet til 

kruttmagasin. I 1848 ble det satt i gang restaureringsarbeid som bygget på antikvariske 

undersøkelser, man mente at tårnet opprinnelig hadde hatt flatt tak. Og slik ble tårnet 

restaurert. I 1870 ble man oppmerksom på at det eldste prospekt av Bergen fra 1580 som viste 

at tårnet hadde sadeltak og en løkformet kuppel med spir og værfløy. Dette ble 

utgangspunktet til at arkitekt Christie rekonstruerte kuppel og tak. Bygningen ble åpnet for 

publikum like før krigen i 1940. 

Kommandantboligen fortsatte å være bolig for kommandanter. Skriverstuen fra ca. 

1600, hvor kommandantene hadde holdt til, ble overlatt som bolig for proviantforvalteren i 

1691. I 1713 var huset så forfalt så der ble revet. På den samme tomten ble det bygget et hus i 

stein som ble ferdig i 1714. Huset var senere kapteinvaktmesterbolig. Det ytre av huset står 

som i 1714, men innvendig er det ikke nye igjen av det opprinnelige. Stallbygningen var to 

sammenbygde hus. Et bakerihus fra 1725 og et lavetthus fra 1730. Håkonshallens vaktmester 

bodde før siste krig i nordre del av Stallbygningen. I den søndre delen av Stallbygningen var 

det blant annet i første etasje stall for kommandantselskapets hester. I annen etasje var det 

øvelsesrom for det militære musikkorps. 

Det har også vært virksomhet på Koengen. Her ble det bygget gymnastikksal nedenfor 

Koengen og har fått navnet Norrønahallen. I 1930-årene fikk Bergen luftvern på et lagerhus i 

betong på Koengen. Under den tyske okkupasjonen 1940-1945 var det fengsel for Gestapo. 

Under okkupasjonen under Den annen verdenskrig tok tyskerne hele Bergenhus i bruk, 

bortsett fra Haakonshallen. En del brakker ble bygd rundt Koengen, de gamle hus fikk stå i 

fred. Men tyskerne har etterlatt seg et minne i en betongbunker på Bergenhus. 

Etter den store eksplosjonsulykken den 20. april 1944 ble arbeidet på Bergenhus vesentlig 

avsluttet i 1947, de ikke historiske bygningene på Sverresborg og regimentsboligen ble også 

gjenreist. 

 

 

 



 

V. SKUTEVIKEN - SLAKTERNES BYDEL  

I BERGEN 
 

Skuteviken er en liten bydel i Bergen som ligger på nordsiden av Sverresborg.  Denne 

bydelen er trolig veldig gammel fordi Skuteviken bebyggelsen ofte er å finne på gamle 

prospekt helt tilbake til 1600-tallet. Skuteviken er allerede omtalt i en Bergensbeskrivelse fra 

1674. Bydelen Skuteviken besto av gatene Skuteviksveien, SKUTEVIKEN smalgang. 

Skutevikens tverrgate, Skuteviktorvet, Bødkergaten, Bødkersmuget, Bakkesmuget og en del 

av Sverreborggrenden. Bydelen har fremdeles et sjarmerende utseende med de mange pene, 

gamle trehus, trange gater og smug, som vistnok til dels henger sammen med at Skudeviken 

unngikk de store bybrannene. Tidligere rant det en elv gjennom bydelen som populært ble kalt 

for "Sjit-elva". Elven var avløp for en mengde av Skutevikens mindre rene saker. I elven ble 

det vasket både klær og tarmer.  

 

 
 

Fiskehandleren ved brygga eller på torget i Bergen hadde allerede på 16. og 1700-tallet hard konkurranse med 

slakterne i Skuteviken vedrørende levering av ferskvare.   



Skuteviken var i mange år slakterens bydel. Alle slakterne i Bergen holdt til der. Antallet 

slaktere kunne på det meste være 20-21. Disse slakterne satte sitt preg på bydelen, ikke bare 

på grunn av antallet slaktere, men på grunn av at deres arbeid kunne var ganske blodig. Det 

har blitt fortalt følgende: "Kreaturen ble i hele bølinger drevet inn i slakterbodene, og 

skrottene ble kjørt til byen. Det var rauting og brøling fra slakterbodene, og hamring og 

banking fra bødkerverksteden. I tillegg kom det sang og mange andre slags lyder fra 

repslagerbanen, fra et garveri og et veveri. Det var liv og røre i Skuteviken". Men også 

lengere nede var det liv og røre: " I fjæren og oppe på den flate sandgrunnen gikk høns og 

tamender, griser og barn om hverandre. Her var også grynting og rauting, hanegal og 

barnegaul hele dagen. Og innimellom alt sammen gikk "Ingeborg i Fjæren", hun voktet på 

hønene og tamendene sine, hun hadde så mange eggekunder inne i byen". 

Skuteviken var nok en spesiell bydel, noen andre bergensere ikke la skjul på. Alle 

kjente alle, og var en eller annen måte i slekt. Man trengte ikke gå så lang for å finne sin 

ektemake. For å forstå dette miljøet må man kjenne til hvilke yrkesgrupper som bodde der. 

Selv om slakterne dominerte bydelen, var de ikke på noen måte alene. 

Av folketellingsoppgaven i 1801 var det 36 personer som fikk fattigpenger. Av diss 

var fem menn, to av disse hadde tidligere vært slaktere. De andre personene på fattigpenger 

var enker og ugifte eldre kvinner. Bergen var Norges største by ved folketelingen i 1801. 

Antall innbyggere i byen var 16 931, og byen var nesten en storby i sammenligning med 

Christiania som på samme tid kun hadde 4 070 innbyggere. I Skuteviken var det i 1801 87 

bebodde hus, tilsammen var dette 114 husstander. Folketallet i Skuteviken var 441, så da var 

det nok ikke så rart at nesten alle kjente alle. I 1865 økte folketallet i Bergen til 27 703, av 

disse var utgjorde befolkningen i Skuteviken 656 personer. 

Under hele middelalderen, og gjennom 1600 og 1700-tallet hadde Bergen en økning i 

folketallet av folk som kom utenfra. De fleste var nordmenn, men det var også en del 

utlendinger. Det var 9279 personer som tok borgerskap i Bergen mellom 1550 og 1751, av 

disse var 3545 født i Norge. 1607 personer var fra Tyskland. Innvandringen fra Tyskland var 

minkende gjennom 1700-tallet, og nesten ikke merkbar på 1800-tallet. Folketellingsoppgaven 

av 1865 er den første som angir fødselsstedet til alle innbyggerne. Av befolkningen i 

Skuteviken var 81,4 % født i Bergen. De resterende var hovedsaklig født på Vestlandet, særlig 

i Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Slakterens håndverk var nok på linje med bakerens, og kom tidlig under øvrighetens 

kontroll. I byen Slesvig i Tyskland var det kontroll så tidlig som omkring år 1200. Fra Slesvig 

kjennes laugsvedtekter fra 1421, og antallet slaktere var begrenset til åtte. De første 

laugsvedtekter i Stockholm er fra 1477, her ble også antall slaktere begrenset til åtte. 

I Norge fantes slakterlaug i Christiania og Trondheim, men merkelig nok ikke i Bergen. Det 

finnes ingen laugsvedtekter og andre dokumenter om slakterlaug i Bergen, som andre 

håndverkslaug har etterlatt seg. 

I Tønsberg bys privilegier fra 1362 klages det over at utlendinger har gjort det til vane 

"at kaupa lefuande næt swin oc sowde bæde i by och i bydom som slattamangerer fordom i 

Tunsberg seg med fædde". Her finnes det gamle norske ordet for slakter "slatrmangari", et ord 

som antagelig betydde kjøtthandler. Slakteryrket besto på den tiden, som ofte helt opp til våre 

dager, av at slakteren ikke bare avliver dyrene, men slakterne måtte også skaffe slakterdyrene 

fra fjern og nær. Betegnelsen på dette yrket nevnes første gang i Magnus Lagabøters bylov. 

Ordet "slatr" betyr kjøttmat, og verbet å slå, som betyr å drepe. Vårt nåværende ord slakter er 

lånt fra tysk (slachen), og det kom inn i det norske språket i senmiddelalderen. I byene og 

andre større steder vokste det i senmiddelalderen frem en gruppe personer som hadde slakting 

som yrke. Ved en lik utvikling ble det også grunnlag for mer skattinnbetaling til lenssentrene. 

En stor del av skatten ble på den tiden betalt med kjøtt, og til lenssentrene kom det hvert år 



store mengder med slaktedyr som okse, ku, sau og geit. Grisen var det vanskeligere å frakte så 

den ble slaktet på gården, og skatten ble betalt i fleskesider. 

Bergen var en skatteinnbetalingsentra, og skatten ble først og fremst levert til Bergenhus, det 

var derfor ganske praktisk å samle alle slakterne i nærheten, i Skuteviken. Det bør være 

forklaringen på at alle av byens slaktere var samlet i Skuteviken. 

Den 23. juli 1578 kom det en del helgelendinger til rådstuen i Oslo, der Herredagen var 

samlet. Disse karene beklaget seg over at de bergenske borgerne imot privilegiene om høsten 

kjøpte "slavter fee, smør og oste vdarme landen". Her gjorde bergenserne det samme som 

utlendingen hadde gjort i Tønsberg på 1300-tallet. Ellers var det klager fra allmuen på 

Vestlandet på Østlandet over at fogdene stadig snøt dem for slaktekvget. 

Begrepet slakter ble skjelden nevnt i dokumenter i Bergen før 1748. Sannsynelig har 

ikke slakterne hatt noen høy sosial status. Blandt tilstrømmingen av utlendinger til Bergen var 

det nesten ingen slaktere. Ifølge borgerbøker er det i årene 1572-1865, 127 personer som tok 

borgerskap som slaktere i Bergen. Av disse var det seks tyskere. I 1748 nevnes det at 20 

slaktere tok borgerskap i Bergen, av disse var det tre kvinner. Disse kvinnene ble kalt for 

"slakterkoner". To av dem betegnes som enker. Det hevdes at i første halvdel av 1700-tallet 

var det en stor del matroser, soldater og deres koner som drev slaktervirksomhet i Bergen. 

Mennene skaffet seg kveget på bygden og leverte kjøttet til forbrukerne rundt i byen. Samtlige 

av disse bodde i Skuteviken. 

Slakterbodene lå i 1801 stort sett ved eller like i nærheten av Skutevikstorvet. Fem av 

disse lå ved torvet. I Skuteviksveien var det antagelig åtte, i Skutevikens samalgang lå fem, i 

Skutevikens tverrgate en, i Bødkergaten to og i Bakkesmuget to. Ved studier av 

slektsforholdet blandt slaktene i Bergen på 1700 og 1800-tallet kan det se ut til at fremmede 

overhode ikke slapp til innenfor slakteryrket hvis ikke betingelser som at de hadde arvet et 

slakteri etter faren eller en annen slektning forelå. Eller man giftet seg med enken etter en 

slakter, som var ganske vanlig. Eller at man var gift med datteren til slakteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. SLEKTEN HÅLAND FRA SOLA 
HOVEDSLEKTSLINJEN SOLA - KRISTIANSAND 

 

001.   Per Joa. Født ca. 1573, død ca. 1631. Han var gift, men hustruens navn er ukjent.  

Per nevnes i 1602 i korntiendemantallet, i 1603 i skattelistene i lensrekneskapen på Joa i Sola 

og i 1603-1629/30 i skattelistene.  

Han var gårdbruker og leilending. Familien bodde på gården Joa i Sola sogn. Etter kildene 

antas det at han hadde sønnen Salmund Person Joa. 

 

002.   Salmund Person Joa. Født ca. 1600 på Joa i Sola sogn. Død rundt 26.4.1677 i Sola 

sogn, gravl. 2.5.1677, dsk. 4.2.1678 på Joa i Sola. Han var gift med Eli Olsdatter. Født 1598. 

Død rundt 17.2.1683 i Sola sogn, 85 år gammel, gravl. 23.2.1683.  

Salmund nevnes i 1645 i hovedskattemantallet på Joa i Sola sogn og i 1660-årene er han 

manntallsført i alle manntall på Joa i Sola. Salmund var gårdbruker og leilending i 1673 i er 

han nevnt i militærrullene. Familien bodde på Joa i Sola sogn. 

 

003.   Ingeborg Salmundsdatter Joa. Født ca. 1652, gravl. 06.08.1719. Gift 16.11.1680 med 

Per Olsen Tjelta. Død 1721. Gravl. 13.09.1721. Sønn til Ola Halvardson Skadberg. Død 

1692. Gravl. 04.02.1692 og hustru .......... Pedersdatter Tjelta. Født 1615. Gravl. 23.10.1791. 

Hun var datter av gårdbruker Peder Tjelta, på Sola, n.-1645.  

Per Olson Tjelta overtok bygsla på gårdsbruket etter svigerfaren. Han var gårdbruker, 

oppsitter og leilending. De bodde på Joa i Sola Sogn. 

 

004.   Per Person Joa. Døpt 29.04.1683, død 1765. Gravl. 17.02.1765. Gift 29.10.1713 med 

Sygni Larsdatter Gimra. Døpt 10.06.1688. Død rundt 20.7.1755, gravl. 27.07.1755. Hun var 

datter av leilending og gårdbruker Lars Erikson Gimra. Død 1691, gravl. 31.03.1691 og 

hustru Elen Olsdatter. De bodde på Gimra i Sola sogn.  

Per Person Joa bygslet bruket etter foreldrene og var gårdbruker. De bodde på Joa i Sola sogn. 

 

005.   Ingeborg Persdatter Joa. Døpt 14.02.1717. Gravl. 02.04.1752, dsk. 18.07.1752. Gift 

19.11.1747 med Ola Gunnarson Ølberg. Døpt 11.12.1722. Død 1804, gravl. 22.07.1804. 

Sønn til Gunnar Gunnarson Ølberg. Døpt 16.10.1675. Gravl. 19.03.1724 og hustru Anna 

Anfinnsdatter Skas. Født 1688. Død 12.06.1768. Hun var datter av Anfinn Andersson 

Skas, sk. 23.10.1744 og hustru Anna Asbjørnsdatter. Disse bodde i Klepp sogn på Jæren. 

Ola Gunnarson Ølberg overtok det bygslet bruket etter svigerforeldrene i 1748 på Joa i Sola 

sogn, dette i følge futeregnskapen. Ola Gunnarson Ølberg var leilending og gårdbruker. De 

bodde på Joa i Sola sogn. 

 

006.   Per Olson Klingshei. Døpt 27.09.1750. Død 1809, gravl. 22.10.1809. Gift 10.03.1776 

med Berta Johannesdatter Sele. Død (17.09.) 1818. Hun var fra Sele i Klepp sogn på Jæren. 

Per Olsen Klingshei fikk skjøte på Regje i Sola i 1776, men bodde bare her frem til 1781. Han 

byttet da til seg et gårdsbruk på Klingshei i Sola Sogn. Bygselbrev datert 04.07.1781 på 

Klingshei. Klingshei lå til lagstolen, dvs. dette var nok krongods. Gården ble frikjøpt fra 

kronen 08.02.1810, datert og skrevet i København. Men dette skjøte gikk til den nest eldste 

sønnen. Han het Ola Person, n.- som første selveier på Klingshei i Sola sogn. 

 

007.   Johannes Person Klingshei Håland. Døpt 15.06.1777. Død 13.08.1860. Gift 

24.11.1799 med Kristiane Maria Olsdatter Håland. Døpt 24.06.1781, død 23.05.1861. Hun 



var fra husmannsplassen Bakkavodlen, under gården Håland i Sola sogn, og datter av Ola 

Rasmusson Åsland fra Åsland i Time sogn. Døpt 03.10.1745. Gravl. 16.11.1810 og hustru 

Jorunn Hansdatter Harvaland. Døpt 16.07.1752. Gravl. 15.04.1804.  

Johannes Person skulle egentlig ha overtatt husmannsbruket "Bakkavodlen" etter 

svigerforeldrene. Og det ble utstedt bygselsbrev på "Bakkavodlen" 21.10.1799 til Johannes 

Person Klingshei. Men dette ble forandret. "Bakkavodlen" gikk til svogeren Rasmus Olson. 

Johannes fikk så bygselsbrev på den nye plassen "Hedleberg", dette ble datert 19.10.1802. 

Johannes var leilending og gårdbruker. De bodde på plassen "Hedlebergjet" på Håland i Sola 

sogn. 

 

008.   Kristian Johannesson Håland. Født 25.09.1824. Død 04.05.1907. Gift 02.04.1846 

med Ingeborg Hansdatter Tjelta. Født 30.04.1826. Død 18.04.1885. Datter av Hans 

Larsson Tjelta. Død 09.12.1850 og hustru Ragnhild Johannesdatter Stangeland austre. 

Død 25.03.1871.  

Hans Larsson fikk bygselsbrev på husmannsplassen "Bjerget" 16.01.1816. Kristian 

Johannesson overtok bygslet på bruket 19.02.1846, bruket ble skyldsatt ved tinglysning 

05.11.1874, delt fra gården. Han var bonde og leilending. Sønnen, Karl Kristianson, fikk kjøpt 

dette bruket i 1884. De bodde på "Hedlebergjet" under Håland i Sola sogn. 

 

009.   Johannes Kristiansen Håland. Født 28.09.1846. Gift med Juditta Knudsdatter 

Gådeset. Født 16.03.1855. Datter av Knud Tjølson Gådeset og hustru Maria Andersdatter 

på Gådeset i Hetland sogn.  

Johannes Kristiansen Håland fikk fradelt et bruk fra farsgården i 1884. Bruket besto for det 

meste av utmark, men han dyrket utmarken opp, og bygde eget hus der. Han var også 

tømmermann og fisker. De bodde på Håland i Sola sogn. 

 

010.   Kornelius Johannesen Helleberg. Født 21.02.1878. Gift med Anna Tomine 

Johannesdatter Sola. Født 28.01.1889. Datter av Johannes Larsson Sola. Født 12.01.1842 

 og hustru Ane Kristina Torgersdatter Sola. Født 23.11.1851.  

Kornelius Johannesen flyttet med familien til Stavanger. Hav var skomaker av yrke. 

 

011.   Johannes Håland. Født 07.01.1916, døpt i Sola kirke 27.02.1916, død 15.10.1986. Gift 

17.10.1942 i Stavanger (Høyland) med Gerd Høyer Jonassen. Født 19.02.1922 i 

Kristiansand, døpt 12.03.1922 i Domkirken i Kristiansand, død 27.01.1980. Datter av 

Wilhelm Høyer Jonassen. Født 23.10.1898, i Greipstad sogn.  

Johannes Håland gikk befalskolen i Kristiansand i 1939, og han var vernepliktig sersjant 

16.09.1939. If-8 09.04-23-04.1940, som fenrik. Satt som krigsfange 24.04.1940-16.05.1940. 

Han var ansatt i NSB, fra 31.03.1941 til 31.011983. Flyttet til Kristiansand 28.03.1941, adr. 

Gimleveien 14. De flyttet senere til Artellerivollen, var her i 1952, men fra 1953 bodde 

familien i Fagerdalsveien nr. 2. 

 

 

 

 

 


