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KULTURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL

TEMA: Bergen – bysamfunnet T66, Samferdsle

Verftet fortsatte under forskjellige eiere, men det var
særlig ANNANIAS DEKKES medvirkning etter 1853 som
innledet skipsverftets glans periode. Dekke hadde lært

skips bygging bl.a. i Boston, USA. En serie praktfulle seilskip
ble bygd her, og Dekke fikk ord på seg som en av Norges
beste skipstegnere og skipsbyggere. I 40-årsperioden mellom
1853 og 1892 (det året Annanias Dekke døde), ble det bygd
41 seilskip og 15 tredampskip på «Verftet». Virksomheten fort -
satte fram til ned leg gelsen i 1912.

I 1910 ble A/S UNITED SARDINE FACTORIES LTD. etablert på
deler av verftsområdet, og i årene etterpå ble den bygd opp til
en av de største sardinfabrikker i Norge. I dag lever fa brik ken
et nytt liv som «KULTURHUSET», med et variert utvalg av
kultur aktiviteter og kontorer. ❑

Navnet «VERFTET» er i dag knyttet til både et helt strøk og et bygningskompleks i ly av Fredriksberg festning. 
Det opp rinnelige skipsverftet er anlagt i 1780-årene av GEORG BRUNCHORST og GEORG VEDELER.

Det ble kalt GEORGENES VERFT, og her ble det både bygd og reparert skip i årene etter 1786.

Xylografiet viser verftsområdet omkring 1866.

BERGEN RV. 555 

Verftet  

ARBEIDSFOLK OG HÅNDVERKERE
Strøket «Verftet» har beholdt mange av verftsarbeidernes bolighus, delvis bygd
med materialer som var til overs under skipsbyggingen. Her bodde familiene til
skips tømrere, smeder, snekkere, riggere og mange andre arbeidere som var knyttet
til  skips verft eller sjøfart. Kvinnene hadde nok problemer med å holde styr på barne -
rike familier i overbefolkete  hus, som i dag nok fortoner seg som pittoreske og vakre.

Fra midten av 1800-tallet ble det bygd nye hus og senere leiegårder på denne
siden av Nordneshalvøya. Til tross for bybranner og saneringer, har Verftet i dag et
godt bomiljø med variert bebyggelse.

1 Hampen hekles
2 Repslagerhjulet
3 Håndspinning av garn
4 Sjøboder

5 Bolighuset
6 Tjærehuset
7 Reperbanen


