
KULTURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL

TEMA: Bergen – bysamfunnet T66
KART: K436

I ROSENKRANTZTÅRNETS 2. etasje er
av dekket et gotisk kapell med alter i vin dus-
nisjen. Her har vi en nøyaktig skriftlig
date ring. Islandske annaler forteller at
Magnus satt i Bergen vinteren 1273-74 og
«da ble kon gens kapell gjort ferdig i
kastellet ved sjøen». Kongens private rom
lå i etasjen over.

I 1275 begynte kong Magnus å bygge
den tredje Apostelkirken, sør for ring -
muren. Den var bygd som «skrin» om en
kostelig relikvie kongen hadde fått av kong
FILIP III av Frankrike – en bit av Kristi
tornekrone (R274).

APOSTELKIRKEN ble innviet i 1302.
Den gamle Apostelkirken og resten av
trebyg nin gene ble revet og erstattet av enda
en stein bygning. Slik stod da kongsgården
fullført etter Håkon Håkonssons inten -
sjoner, mar kert som rikets politiske og
administrative sentrum – fullført idet det
politiske tyngde punkt var ved å forskyve
seg mot sørøst – det hele dominert av den
mektige romanske katedralen KRIST -
KIRKEN ytterst på pynten.

I 1266 «brann hallin i Biorgyn», forteller de islandske annalene. 
Den bygnin gen vi kaller HÅKONSHALLEN, må være en av de «to gode
steinhaller» kong HÅKONHÅKONSSON lot bygge; identisk med «steinhallen»
som de fornemste mannlige gjestene satt i ved tronfølgeren MAGNUS’
bryllups- og kroningsveitsle i september 1261. Ved Håkons egen
kroning i 1247 hadde et langskipsnaust måttet gjøre nytten. Hallen
følger mønsteret for europeiske fyrstehaller, mens detaljene peker på
engelske forbilder. Håkon hadde nære forbindelser med kong EDVARD,
som kort før hadde bygd Westminster Hall.

Da riksstyret ble
forflyttet øst -
over  på 1300  -

tal let, gled kongs går den
og hallen inn i glemsel
og forfall. Det var J.C.
DAHL som «gjenopp -
daget» hallen. Etter res -
taureringen som kom i
gang i 1880, fikk byg -
ningen til bake de
karak teris tiske trap pe -
gavlene; gjengitt på
Scholeus stikket fra 1580-
årene. I 1906-16 ble
festsalen rikt utsmykket
av ma le ren GERHARD
MUNTHE. Munthes ut -
smyk ning og hele inn -
redningen for øvrig ble
til in tet gjort den 20. april
1944, da et tysk am mu -
ni sjonsskip gikk i luften
ved fest nings kaien. Men
murene stod, og en 
ny restaurert konge hall
kunne gjenåpnes av kong
OLAV V ved 700-års
jubileet i 1961.    ❑

KONGSGÅRDEN 
PÅ HOLMEN

I første fjerdedel av 1100-tallet flyttet
kong ØYSTEIN MAGNUSSON den konge-
lige resi den sen fra Alrekstad til HOLMEN
ytterst på Vågens østside, der Bergenhus
festning nå ligger. Der bygde han et
kongelig kapell – den første Apostel -
kirken – og en stor trehall, forbundet med
kirken ved en svalgang. Det var for øvrig
ikke den første kongelige bygge virk som -
heten i området. Alt sent på 1000-tallet
begynte OLAV KYRRE byggin gen av
kate dralen; den store Kristkirken, og han
fullførte den lille Kristkirken. Etablerin -
gen av bispesetet på Holmen – formelt
fra 1170 – må ha ført med seg ytterligere
bygge virk somhet. I 1207 brente baglerne
trebebyg gel sen i Kongsgården med
Øysteins hall. Kong INGE BÅRDSSON
sørget for gjenoppbyggingen.

Borgerkrigene viste at kongsgården ikke
var trygg nok i ufredstider. Kong SVERRE
befestet derfor bergknausen ovenfor Holmen,
den vi ennå kaller SVERRESBORG (under).
Sverres borg var en treborg som ble bygd
om i stein av sønnesønnen HÅKON
HÅKONSSON. Deretter tok kong Håkon
fatt på å omskape kongs gården til et
befestet slotts anlegg i stein etter tidens
krav. Han «lot gjøre Apostel kirken i
kongs gården i Bergen av stein. Han
lot og huse kongsgården i Bergen
med to gode steinhaller og stein mur
omkring og kasteller over begge
portene», sier sagaen. Sønnen, MAGNUS
LAGABØTE, fortsatte så byggingen av det
kastellet som senere ble til Rosen krantz -
tårnet.

Fra kongens kapell i Rosenkrantztårnet.

Modell av kongsgården omkring 1300.
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