
Fra reportasjen i «Stavanger Aftenblad» 19720619:

Fargerikt i Sagastil. Tusener i 
jubileumsfeiringen i Hafrsfjord
Et imponerende og fargerikt syn møtte kong Olav og hans følge de mange andre 
gjestene som kom sjøveien til Ytraberget. Både der og på Indraberget var allerede 
tusener av barn og voksne samlet, store og små flagg foldet seg ut i den milde
sørvestlige brisen, solen varmet og musikkorpsenes toner lød ut over det nære 
farvann der hundrer av flaggsmykkede båter krysset i alle retninger.

Og for alle på land ble det enestående syn fra den historiske halvøya denne lørdags 
ettermiddagen [17. juni 1972]. Båt ekskadrene tok seg imponerende ut, deriblant
et veritabelt vikingskip sammensatt av en rekke småbåter, med skjold langs sidene 
og gedigent dragehode i baugen. «Clipper» seilte inn i sin fineste sommerpuss.

Og da alle var samlet, både på land og sjø, rundet torpedo-kanonbåten «Gnist»
Sømsøyene med Kongen, Kronprinsen og Kronprinsessen på øverste dekk, etterulgt 
av tre andre kanonbåter i samme klasse.

Idet båtene nærmet seg land tordnes plutselig sju frihetsjagere fra 718
svadronen på Sola over denne del av Hafrsfjord i H-formasjon.

Seks hundre skolebarn fra Sola, alle med flagg og i sin beste stas hadde samlet seg 
i vestskråningen på Ytraberget fra toppen og ned mot bryggen, mange av dem 
hadde utstyrt seg som skjoldmenn og skjoldmøer og hadde tatt oppstilling langs
Kongestien.

I det hele ble det for alle både på land og sjø en fargerik og storstilt opptakt til
jubileumsfeiringen i Hafrsfjord. Storstilt og vellykket ble også fortsettelsen.

Hjallende lur-fanfarer
Vikinger med tre kopier av vikingtidens lurer blåste hjallende fanfarer da Kongen 
steg i land. Kronprinsessen fikk blomster av ni år gamle Anja Bredal og Kongen med 
sitt følge fulgte så Kongestien opp til platået og til dern oppsatte tribunen.

Her hadde foruten de kongelige også en lang rekke prominente gjester fått plass, 
deriblant stortingspresident Bernt Ingvaldsen, statsminister Trygve Bratteli,
høyesterettsjustitiarius Rolv Einar Ryssdal, statsrådene Andreas Cappelen, Alv 
Jakob Fostervold, Bjartmar Gjerde og Oddvar Berrefjord, Stortingets 
presidentskap, forsvarsjefen, general Herman Fredrik Zeiner Gundersen, 
fylkesmann Gunnar Hellesen, tidligere fylkesmann John Norem, ordførerne i Sola,
Stavanger og nabokommunene.

Samlingsmerket har holdt
Høytideligheten åpnet med Hyldningsmarsj fra Sirurd Jorsalfar av Grieg, spilt av 
Marinens musikkorps, dirigert av kapteinløytnant Johan Ingebrigtsen. I timen før



det offisielle programmet tok til, hadde også Sola skolekorps under sin dirigent 
Yttervik, underholdt med frisk musikk.  

Ordføreren i Sola, Ole Gabriel Ueland, ønsket velkommen og ga et kort resyme av 
historien omkring Hafrsfjordslaget og Ytraberget. Kanskje var slaget ikke så 
særlig minneverdig, sa ordføreren, men tapet har rogalendingen kommet over med 
årene og er i dag glad for at Harald klarte å gjennomføre kongstanken.  

Samlingsmerket har vist seg å være godt sammensveiset uten å slå sprekker, og 
nettopp derfor er det god grunn til å feire jubileet og lytte til historiens tale. 

Velkomsttalen ble etterfulgt av Kongesangen.  

I sagastil 
Programmet vekslet videre mellom opplesning og sang, alt sammen bygget på 
sagaen. Skuespilleren Gisle Straume tok for seg Harald Hårfagres saga som 
skildrer hvordan dronning Ragnhilds drøm ga tanken om et samlet rike, og han leste 
utdrag fra Torbjørn Hornkloves «Haraldskvad».  

Senere leste han også «Snøfridsdråpa», som sagnet forteller at Harald Hårfagre 
skrev til en finnejente han var bergtatt av, og han fremførte også Alfred Hauges 
mektige verk «Hafrsfjord», med forankring både i vikingtiden og vår egen tid. Alt 
sammen ble formidlet sterkt og inspirert slik Gisle Straume kan gjøre det som den 
scenens kunstner han er. 

En opplevelse ble det også å lytte til Claes Gills rikt nyanserte opplesning av Sverre 
Steens meget illustrerende historiske analyse «Riket grunnlegges», hvor han 
forklarer den langsomme prosess som Harald Hårfagre innledet og som sluttelig 
førte til et samlet rike, takket være være ikke minst kristendommen. 

Hilsen fra nord 
En hilsen fra Nord-Norge overbragte bispinne Margarethe Wiig. Det var enn gave 
til ordføreren i Sola, en gammel budstikke fra Grense Jakobselv, med adresse 
undertegnet av fylkesmann Kolbjørn Varmann, Finnmark, fylkesmann Kristian H. 
Haug, Troms, fylkesmann Ole S. Åvatsmark, Nordland, biskop Kristen Kyrre 
Bremer, og bispok Bjarne O. Weider fra henholdsvis Nord- og SørHålogaland 
bispedømmer. 

Adressen munnet ut i ordene «Elleve sekler samla riket, gjev eit ansvar uten like». 

Ordfører Ueland sa i sin takk at han tok gaven som et symbol på at Norge er ett 
rike fra Lindesnes til Nordkapp. 

Fra Harald til Olav 
Kong Olav signerte deretter den oppsatte minnestenen, som dermed får 
innskriften «Harald 872 -Olav 1972». 



Kongen takket samtidig for at han hadde fått dele innhodet i dagen begivenhetr 
med alle de andre.  

Sola kommunes gaver til dagens fremmøtte gjester ble så overrakt. 10 år gamle 
Marit Fredriksen fikk æren av å overrekke overrakte mansjettknapper til Kongen, 
11 år gamle Mariann Sele overrakte mansjettknapper til Kronprinsen og 
Kronprinsesse Sonja fikk den praktfulle gullspenne overrakt av 6år gamle Atle 
Bredal. 

Høytideligheten ble vsluttet med tre vers av Fedrelandsngen. I løpet av den snaue 
timen høytideligheten på Ytraberget varte og som åpnet i strålende sol, skyet det 
på etter hvert og vinden økte i styrke, men likevel ikke sjenerende verken for de 
vel et tusen som var på Ytraberget og de tre tusen som hadde funnet vei plass på 
Indraberget. 

Sola skolekorps sørget for feiende flott musikk da de kongelige og alle de andre 
gjestene fulgte Kongestien tilbake til båtene.  

Og mens «Gnist» med Kongen og hans følge om bord stevnet tilbake over fjorden 
kom åtte frihetsjagere fra nord og markerte en stor O til ære for Hans Majestet 
– Båndet var knyttet fra Harald til Olav.   

 

Jubileumsreportasje: 
Torbjørn Kindingstad 
Odd Kvaal Pedersen 
Arvid Sandvik 
Per Surnevik 
Leif Berge, bilder  
 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




