
Ta turen til Bergen
En av verdens flotteste byer



Severdigheter i og rundt Bergen:

- Vandreturer i byen:
- Bryggen m/utgravingene (museet) bakenfor
- Fløyen m/fløybanen
- Ulriken
- Akvariet
- Gamle Bergen 

- Historiske bygg:
- Håkonshallen
- Rosenkrantztårnet
- Mariakirken

- Spesielle greier:
- Fisketorget
- Grieghallen
- Varg Veum byvandring
- Hanseatisk Museum

- Litt utenfor Bergen:
- Troldhaugen
- Lysekloster
- Fantoft Stavkirke
- Lysøen
- Gamlehaugen
- Rundtur (Norge i et nøtteskall)



Bryggen



UNESCO vedtok i 1972 en konvensjon om vern 
av verdens natur- og kulturarv. Verdensarv ble 
definert som kultur eller naturarv av 
enestående interesse og verdi som derfor må 
bevares som en del av menneskehetens felles 
kulturarv. Bryggen i Bergen hører med til 
denne. Bryggen gjennom tidene.

Bryggen 1070 – 1360
Bergen ble grunnlagt av kong Olav Kyrre ca 1070. Det eldste byområdet og det økonomiske 
sentrum lå gjennom hele middelalderen på "Bryggesiden". Den eldste registrerte bebyggelsen 
ble oppført som rekker av en-etasjes naustlignende "stolpehus" i parallelle rekker opp fra 
stranden. Omkring år 1000 lå den ca 140 meter bak dagens kaifront. Etter hvert som behovet for 
lagerplass økte, ekspanderte bebyggelsen ut i sjøen. Allerede på 1200-tallet var Bergen et viktig 
europeisk handelssentrum og et administrativt knutepunkt for kirke og kongedømme. Ved 
midten av 1200-tallet var området tett bebygget med omkring 30 gårder av lange husrekker. På 
Vågen, foran den lange gavlrekken, lå handelsskip fra Bergen, Vesterhavsøyene, England og 
havnebyer på Nordsjøkontinentet og i Østersjøområdet.  Flere bilder her

https://youtu.be/m8BkJs51pzs
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWt6mNzODLAhWIDywKHfm3D3AQFghLMAk&url=http://www.visitbergen.com/ting-a-gjore/bryggen-i-bergen-p878553&usg=AFQjCNGuu9Y2TxUgpQcm9s-N-bMjsPcjQQ


Bryggen
by night

Bryggen i Bergen, også kjent som Tyskebryggen og Hansabryggen, omfatter den gamle trebebyggelsen og brannsikre 
steinkjellere i den historiske bykjernen i Bergen. Bryggen ble anlagt rundt 1070, og var fra 1360 til 1754 sete for Det tyske
kontor i byen og det sentrale knutepunktet for den hanseatiske handelsvirksomheten i Norge. Hansa-kompaniet var også 
Nordens første handelskompani. Bryggen består av ca. 13 mål med 61 fredede bygninger, og befinner seg på UNESCOs liste 
over verdens kulturarv. Bryggen er den tredje mest besøkte turistattraksjonen i Norge.



Bryggen



Bryggen



Bak Bryggen – Anno 1774 med NRK

NRK’s nye storsatsing «Anno», der 14 deltagere skal leve slik de gjorde i 1764. Serien er spilt inn i en tidskapsel på Bryggen i 
Bergen.



Fløibanen

Fløibanen ble offisielt åpnet i 1918. Ideen om å bygge transport til Fløyen ble lagt frem i 1895 av John Theodor Lund. 
Arbeidet med å bygge Fløibanen startet i 1914. Linjen var ferdig i 1918. Vognene er hittil skiftet ut 4 ganger.
Det var mye som avgjorde om Fløibanen skulle bli en realitet. Hadde økonomien alene fått styre hadde turen tatt 45 
minutter med trikk istedenfor seks minutter med Fløibanen.    Ta turen her På you-tube

https://www.youtube.com/watch?v=FkkUBZpOyjo


Fløyen (320 m.o.h.)



Adventslysene på Fløyen



Fløyen

«Jeg tok min nystemte citar i hende.
Sorgen forgikk meg på Ulrikens topp»
(Johan Nordahl Brun, 1774-1816)

https://youtu.be/PSvxDXy4xzI
https://youtu.be/PSvxDXy4xzI


Ulriken (643 m.o.h.) / Ulriksbanen

Bygget i 1961 
Ulykke i 1974 (4 omkom) 
Flott turterreng på toppen (Vidden-Rundemannen-Blåmanden-Fløyen)
eller nedover til Natland/Haukeland



Ulrikken/ Ulriksbanen

Kafé med selskapslokaer

Ulriken, flott utgangspunkt for turer innover 
fjellet, eller rask slalom nedover Ulriken om 
vinteren.



Akvariet
Pingvinpark, 3D kino & mye mer…



Akvariet
Seler & sjøløver



Akvariet
Haitunnel



Akvariet
Reptilpark

Lenke til film fra Akvariet

https://youtu.be/e_uMsr0rE_A


Gamle Bergen
Et friluftsmuseum i Sandviken om Bergen i gamle dager.

Opprettet i 1934, og muséet åpnet for publikum i 1949. Muséets mål var å bevare et bilde av 
Bergen med gater og miljøer slik byen engang hadde vært. En skulle fortelle om bergensk 

byggeskikk, de ulike sosiale lags liv og virksomhet, om håndverk og handel fra 1700- og 1800-
tallet. I samlingen finner man i dag blant annet bakeriet, bakerens hus, kjøpmannshuset, 

urmakerens hus, skipperens hus, håndverkerhuset, embetsmannsbolig, hus for tannlege og 
barberer. Bygningene er hentet og flyttet fra forskjellige steder i Bergen. Mye innbo gitt i gaver.



Gamle Bergen
Mulighet for et pusterom  



Gamle Bergen
også med Guide



Gamle Bergen
romantisk



Historiske bygg
Håkonshallen

Håkonshallen ble innviet i 1261, har brent ned 
flere ganger, spilt en rolle i det nasjonale 
forsvaret, blitt bombet, og vært kongesete. I 
tillegg har den fungert som kornsilo.

Lenke til «stein på stein», en film om 
Steinbygningene i  middelalderens 
Bergen

https://youtu.be/MIrEZiLKy3s


Historiske bygg
Håkonshallen



Historiske bygg
Rosenkrantztårnet

Rosenkrantztårnet på Bradbenken regnes som landets arkitektoniske hovedverk fra 1500-tallet. Med sin 
strategiske plassering i sørfløyen, har tårnet vært en hjørnestein i borgsystemet på Bergenhus festning.



Historiske bygg
Bergenhus festning med Rosenkrantztårnet i bakgrunnen



Historiske bygg
Mariakirken (bygget 1130-1180)



Historiske bygg
Mariakirken



Historiske bygg
Mariakirken’s altertavle fra slutten av 1400-tallet, importert fra Lübeck.



Spesielle steder
Fisketorget



Spesielle steder
Fisketorget – her får man levende torsk i skiver



Spesielle steder
Grieghallen



Spesielle steder
Grieghallen

Grieghallen ble ferdigstilt i 1978 og 
har 1610 sitteplasser. Tegnet av den 
danske arkitekten Knud Munk. 
Hallen er hjemmearena for Bergen 
filharmoniske orkester.



Spesielle steder
Varg Veum

Byvandring med Bergens mest berømte privatetterforsker. Turen begynner på Skansen, i nærheten av der Veum bor, så 
følger vi privatetterforskeren på hans vandring i retning av kontoret på Strandkaien. Vi må selvfølgelig bortom 
Politikammeret, Folkeregisteret, Børs café og kontoret – sentrale steder i bøkene. 



Spesielle steder
Hanseatisk museum

I museet kan en se en autentisk handelsstue med 
bl.a. kjøpmannens kontor, soveplasser for drengene 
og gjestestue. Alle gjenstandene i museet er 
originale og i stor grad samlet fra forskjellige gårder 
på Bryggen 



Spesielle steder
Troldhaugen

Edvard Grieg Museum Troldhaugen ble 
grunnlagt som Troldhaugen – Edvard og Nina 
Griegs hjem i 1928. Troldhaugen ligger på 
Hop i Fana bydel i Bergen. Bygningen ligger 
vakkert plassert på en høyde ved 
Nordåsvannet

Det avholdes Grieg konserter i museet. 
Turen kan også kombineres med andre 
rundturer.



Spesielle steder
Lysekloster

Lysekloster er Norges eldste cistercienserkloster, 
grunnlagt 1146 av munker fra klosteret Fountains 
Abbey ved York, England. Klosterets bygninger ble 
reist på en gård som var en gave fra biskop Sigurd i 
Bergen, og det ble etter hvert et av landets største 
gods. Munkene i Lysekloster brakte fruktdyrkingen 
til Hardanger. 
Klosterruinene ble utgravd 1822 og 1838, 
undersøkt av antikvar N. Nicolaysen 1888–89 og 
restaurert av arkitekt J. Lindstrøm omkring 1930, 
da også litt av korsgangen ble satt i stand.

Lyesklosterruinene ligger ved Søfteland i Os, rett sør 
for Bergen.



Spesielle steder
Lysekloster



Spesielle steder
Fantoft Stavkirke

Kirken ble opprinnelig bygget omkring år 1150 og sto i Fortun i Sogn. Konsul Fredrik G. Gade kjøpte 
middelalderdelen av kirken og flyttet den deretter i deler og gjenoppbygget den på Fantoft i 1883. Kirken 
brant ned i 1992 (påtent av satanisten «Greven» - Varg Vikernes). Kirken ble deretter bygget opp igjen av 
nåværende eier; familien Horn og stod ferdig 1997. Kirken ligger ved Paradis i Fana rett sør for Bergen.



Spesielle steder
Lysøen

Lysøen er en villa og et museum på øya Lysøen i Lysefjorden i Os kommune rett sør for Bergen. Den er kjent som et 
kunstnerhjem ettersom den ble oppført av fiolinvirtuosen og komponisten Ole Bull i årene 1872–1873. Bull hadde Lysøen 
som hjem resten av livet. Adkomst med bil, buss eller båt. skyssbåten ”Ole Bull” går i rute til Lysøen. Det spilles konserter 
(også private) i huset. 



Spesielle steder
Gamlehaugen

Nasjonaleiendommen Gamlehaugen er den offisielle kongeboligen i Bergen. Det staselige bygget ligger i et parkanlegg på 
Paradis, like ved Nordåsvannet i Fana bydel. 1864 kjøpte Ole Bull’s sønn, Alexander Bull, eiendommen. I 1898 kjøpte rederen 
og politikeren Christian Michelsen Gamlehaugen. Han fikk revet den eksisterende hovedbygningen for å gi plass for den 
nåværende bygningen i mur. Denne slottsaktige villaen ble oppført årene 1900-1902 etter tegninger av arkitekt Jens Zetlitz 
Monrad Kielland.
Gjennom en folkegave ble Gamlehaugen donert som kongebolig til den norske stat i 1925.



Spesielle turer
«Norge i et nøtteskall»



Spesielle turer
«Norge i et nøtteskall»

Nærøyfjorden

Aurlandsfjorden



Knutsen og Ludvigsen
«Eg ve te Bergen»

https://youtu.be/-x_DvGWji4I?list=RD-x_DvGWji4I
https://youtu.be/-x_DvGWji4I?list=RD-x_DvGWji4I

