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3. Slaget i Hafrsfjord
• Snorre Sturlason gir i Heimskringla, norske kongesagaer*, en detaljert 

fremstilling av hvordan Harald Hårfagres far, Halvdan Svarte, ble konge 
i Agder, etter sin far. Halfdan Svarte la også under seg landet rundt 
Indre Oslofjord (Vingulmork), Romerike, Hedmark og Oppland. Han 
rådet over et rike i Sogn som ektefellen Ragnhild eide. 

• Det var derfor ikke ubetydelige deler av det som ble Norge ble arvet av 
sønnen, Harald Hårfagre, da Halvdan Svarte gikk gjennom isen og 
druknet i Randsfjorden.

• Harald Hårfagre var da bare 10 år gammel. Med god hjelp fra morens 
slekt sto han imot alle angrep, og utvidet sitt kongerike vesentlig. 

• Det som ble hans målsetting uttrykte han gjennom sin støtte til 
småkongedatteren Gyda, som hadde spurt hvorfor ingen ville legger 
under seg hele Norge, «som kong Gorm i Danmark eller Eirik i Uppsala». 

• Harald Hårfagre ga da det løfte «at jeg aldri skal klippe eller kjemme 
håret før jeg har lagt under meg hele Norge, med skatter og skylder og 
hele styringsmakten; ellers vil jeg heller dø.»

* Sitater her er fra Pollestad-utgaven (2012).

20190606



4.  Harald Hårfagres ed
• Historien om at Harald Hårfagre svor en ed på at han ikke ville klippe eller 

kjemme håret før han hadde erobret hele Norge er del av barnelærdommen til 
alle skolebarn i Norge. 

• Det er kanskje ikke mange, hverken av skolebarn eller de som er ferdige med 
skolen, som har fått med seg innholdet i eden som Harald Hårfagre svor: «Jeg gir 
nå det løfte – og jeg tar til vitne den Gud som har skapt meg og styrer over 
alt som er - at jeg aldri skal klippe eller kjemme håret før jeg har lagt under meg 
hele Norge, med skatter og skylder hele styresmakten; ellers vil jeg heller dø.»

• Flere fremragende historikere tar skikkelig sats for å beskrive dette som noe 
som er lagt til i ettertid. Jeg er ikke overbevist om det. Forestillingen om Norge –
landet ved Norvegen – som et enhetlig rike kommer også klart frem.

• Folk som Harald Hårfagre omga seg med skalder og andre som hadde kjennskap til 
det som foregikk langt utenfor landets grenser. Harald plasserte sin yngste sønn 
til oppfostring hor kongen i England. Også på det tidspunkt som beskrives var 
kjennskapen til Kvitekrist som Europeiske kongers beste venn og verge sikkert 
formidlet av skalder og andre reisende folk. Kanskje så man ikke noen umiddelbar 
motsetning mot å ha respekt for Kvitekrist, og å delta i ett og annet blot for sine 
forfedres minne?

• For den saks skyld er det kanskje mer overraskende at en jente som Gyda later til 
å ha kjennskap til og en oppfatning om styringsforholdene i Danmark og Sverige, 
enn at Harald Hårfagre satte seg et mål for Norge. 
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5.   Stedet for slaget i Hafrsfjord

Hafrsfjord år 872. Harald Hårfagre ligger med sine skip (til høyre i den innfelte 
sagategning) og venter på styrken til Kjotve og andre småkonger, fra Rogaland og 
andre steder i Norge og utlandet, kanskje til og med den norrøne kongen i Irland 
Olav Kvite (til venstre). Mot slutten av slaget forsøkte Kjotve, iflg. sagaen, å 
verge seg på en holme. Slaget ble altså avsluttet på land, og høyst sannsynlig ved 
borgruinen på Ytraberget, som alle kjente og som ga de beste muligheter for de 
som ville verget seg på en holme i Hafrsfjord.

Ytraberget med 
borgruinen 

øverst

Innløpet til Hafrs-
fjord. Sømmebukta 

til venstre
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6. Stedet for slagets avslutning
• Det har aldri vært tvil om at slaget i Hafrsfjord ble avsluttet på Ytraberget. I 

www.fornminner.no står det om Ytraberget i kapitlet om bygdeborger: 
«Ytraberget har en spesiell interesse fordi borgen trolig er nevnt i 
sagalitteraturen. l Harald Hårfagres saga i Snorre står det bl.a. følgende om 
slaget i Hafrsfjord: ‘Da flydde Kjotve til en holme der det var en stor borg. Og 
siden flyktet alle deres menn, noen på skip, noen løp på land og derpå de øvrige 
veiene sørover Jæren’».

• Det er ingen grunn til å tvile på at det i 872 lå en gammel borg på toppen av 
Ytraberget. Jeg antar at den hadde samme funksjoner som Jomsborg, og var et 
samlingspunkt for våpentrening, lagring av våpen, planlegging av hærferder, osv. 
Utstillingen «Slaget. Ryger på hærferd», Arkeologisk Museum 2008-2010, 
dokumenterte funn fra Illerup Ådal fra ca. år 200. Noen av funnene stammet fra 
Ryfylke. De små vikingskip lå ikke i fjorden med vikinger som ropte til hverandre!

• Stedet var helt uegnet som bygdeborg. Alt som skjedde på holmen kunne 
observeres fra sjøen og fra land hele veien rundt. Det var heller ikke noen kjent 
vannkilde på holmen. I nærområdet er det også 4 virkelige bygdeborger.

• Torbjørn Hornkloves Haraldskvad: sier det slik: «[Kjotve] tok holmen til skjold» 
(«holm lézk at skildi»). Det er ingen andre holmer i Hafrsfjord som kunne «tas til 
skjold» og som samtidig ga mulighet for å flykte over Jæren. 

• Det har aldri vært tvil om at det er Ytraberget det vises til i sagaen. Det er mulig 
at ønsket om å undersøke sjøbunnen i Hafrsfjord for å finne bevis for Slaget i 
Hafrsfjord kan ha skapt en tvil som ingen har hatt tidligere. 
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7. Når var Ytraberget en holme?
• Det er utvilsomt at Ytraberget var en holme i forhistorisk tid, med vann på alle 

kanter. I dag er Ytrabereget forbundet med Indraberget med en landtunge som 
gjør at man kan gå tørrskodd fra Indraberget til Ytraberget. 

• Denne landtungen gjør også at selve scenen for et utendørsteater vil ligge på tørt 
land, med en side som kan strekker seg ut mot og kanskje litt ut i vannet slik at 
vikingskipskopier kan seiles helt inn på scenen og bli del av handlingen. 

• Når man skal vurdere hvordan det forholdt seg på tidspunktet for slaget i 
Hafrsfjord i år 872, må man ta hensyn til den landhevning som har funnet sted 
mellom år 872 og i dag. 

• I følge biolog og palynolog Asbjørn Simonsen, (f. 1939), som var ansatt ved 
Stavanger Museum i en årrekke og har skrevet mye om dette, har landhevningen 
fra år 872 til i dag utgjort ca. 0,15 cm i året, og 170 cm på de siste 1150 år. Han 
uttaler i e-post til meg at han anslår landhevningen her å være i området 160 –
200 cm fra år 872 e. Kr. til i dag.

• «Når en ser på dagens kart, så ser en at det kan ha vært ‘vassedybde’ ut til 
Ytraberget på tiden rundt slaget. Selv uten seilingsdybde ville nok Ytraberget
under slike forhold kunne kalles en ‘holme’.» E-post av 4. juni 2018 fra Asbjørn 
Simonsen. 
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8. Tiden for slaget i Hafrsfjord
• Det tradisjonelle årstallet, 872, kommer fra arkeolog og historiker 

Rudolf Keyser (1803-1864). Han tok utgangspunkt i slaget ved Svolder 
(år 1000) og regnet seg bakover med antall år regjeringstid som sagaene 
ga de norske konger. 

• Halvdan Koth (1873-1965) tok også utgangspunkt i slaget ved Svolder, 
men kom til at slaget i Hafrsfjord sto i år 900 ved å regne antall 
slektledd à ca. 30 år tilbake til et omtrentlig tall for Harald Hårfagres 
død. Metoden er ikke vitenskapelig akseptabel.

• Ólafia Einarsdóttirs (1924-2017) systematiske studier av sagakronologi 
plasserer Harald Hårfagres dødsår til 931-32, noe som tidfester slaget i 
Hafrsfjord til 870-75. Dette er alminnelig akseptert i dag. 

• Professor Torgrim Titlestad (1947-) mener at flere omstendigheter som 
ikke har vært vurdert av andre, herunder vulkanutbrudd og landnåms-
historie på Island plasserer slaget til år 872, hvilket i dag synes 
akseptert av de fleste.

• Hvis årstallet var 872, kan den norrøne irskekongen Olav Kvite ha deltatt 
i slaget og kanskje også funnet sin død her. 
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9. Forskningsprosjekt Hafrsfjord
• Stavanger Maritime Museum og Arkeologisk Museum i Stavanger, som i dag 

er en del av Universitetet i Stavanger, og enkelte andre institusjoner er i 
gang med et større forskningsprosjekt med navnet «Slaget i Hafrsfjord». 
Prosjektet fokuserer på at Hafrsfjord er et nasjonalt ikon, på linje med 
Eidsvold og Stiklestad. Det er på høy tid at dette kommer frem.

• Målsettingen for prosjektet er bl.a. å avdekke bånd mellom Hafrsfjord og 
andre steder, og da særlig Irland, og da særlig i tiden før slaget i 
Hafrsfjord. Det skal visstnok finnes annaler i Irland og andre land som kan gi 
opplysninger om dette med nytt materiale. 

• Det er også en målsetting å finne nytt materiale om slaget i Hafrsfjord, 
blant annet ved arkeologiske undersøkelser på land (da særlig på Ytraberget) 
og under vann. Det er egentlig en skandale at utgravninger aldri har vært 
gjort på Ytraberget, selv ikke i borgruinen på toppen.

• Det er ingen grunn til å tvile på at slaget i Hafrsfjord i år 872 ble avsluttet 
på Ytraberget. Sagaens beskrivelse er detaljert og passer bare på 
Ytraberget. Det er utmerket at de nevnte undersøkelser foretas, og at 
sjøbunnen i Hafrsfjord skal undersøkes for mulige vikingtidsfunn, men de er 
ikke nødvendige for å etablere Hafrsfjord som stedet for sjøslaget eller 
Ytraberget som stedet der slaget ble avsluttet i år 872.

• Henvisninger: 
http://stavangermaritimemuseum.no/uploads/smm/Hafrsfjord-872-
Delprosjekt-1-Prosjektbeskrivelse-faglig-versjon.pdf
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10.    1000 års-dagen for rikssamlingen feiret i 1872

Rikssamlingsmonumentet på Gard ved Haugesund ble innviet 18. juli 1882, etter at 
stedet ble valgt fremfor Hafrsfjord. Det var oppfatningen den gang at Harald 
Hårfagre kanskje var gravlagt her, basert på opplysninger fra Tormod Torfeus, som 
senere har blitt imøtegått av mange, bl.a. Erling Vorland, Årbok for Karmsund 1987-
1992, s. 103-109. 

Også i år 1882 var dette tvilsomt, og tvilen har økt med årene. Grønhaug og Storhaug 
ved Avaldsnes nevnes i dag som stedet der Harald Hårfagre kan ha blitt gravlagt. 

Datoen 18. juli 1882 ble valgt fordi det var den eneste mulige dato for kronprinsen, 
den senere kong Oscar II. Datoen passer dårlig for en årlig Rikssamlingsdag.

Det er ingen årlig feiring av en Rikssamlingsdag ved Rikssamlingsmonumentet eller 
andre steder i Haugesundsområdet. 20190606



11.   1100 års-dagen for rikssamlingen feiret i 1972

Kong Olav og kronprinsparet kom til Ytraberget med MTB’er til provisorisk kai lørdag 
17. juni 1972 for å feire 1100-års jubileet for Norges samling i 872. Det ga også en 
bekreftelse på at slaget sto her og i år 872. Kaien lå midt mellom Ytraberget og 
Indraberget, i det jeg kaller Olavshavn. Det kan være et egnet sted for mere varige 
kaier for anløp av turistbåter, herunder vikingskipskopier fra Møllebukta («Sverd i 
fjell»), hurtigbåter fra Stavanger og fritidsbåter.

17. juni 1972 var den tredje lørdag i juni i år 1972. Den tredje lørdag i juni er en god 
dag for en årlig feiring av en Rikssamlingsdag/Harald Hårfagre-dag på Ytraberget (og 
bedre enn en dato som kan falle på alle ukedager fra mandag til søndag)!
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12.  Fra jubileumsfeiringen 17. juni 1972

Ca. 1000 tilskuere var samlet på Ytrabergsiden, der Kong Olav V signerte en minne-
støtte. Flere tusen tilskuere var iflg. pressen samlet i det naturlige amfi på Indraberget
(bak). Her kan permanente tribuner settes opp under seil som beskytter mot regn!

Avisutklipp fra Rikssamlingsfeiringen i 1972 er inntatt i 19720619 Fargerikt i Sagastil.
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13.  Detaljer fra Ytraberget, www.fornminner.no
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14. Flystøysonekart Sola

Sømmervågen.
Alt på land er i rød 

eller gul flystøy-
sone, som strekker 

seg ut i vannet

Ytraberget.
Et mindre område på 

Ytraberget er i gul 
flystøysone

Rød støysone (70 dB grense). Rød støysone 
angir et område som på grunn av det høye 
støynivået er lite egnet til støyfølsomme 
bruksformål. I rød sone bør kommunen 
derfor ikke tillate etablering av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, 
skoler og barnehager. Kommunen bør også 
være varsom med å tillate annen ny 
bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt 
bruksformål.

Gul støysone (60 dB grense) Gul støysone 
er en vurderingssone hvor kommunene bør 
vise varsomhet med å tillate etablering av 
nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, skoler og barnehager. 
Etablering av andre bygninger med 
støyfølsomme bruksformål kan bare tillates 
dersom krav til innendørs støynivå er 
tilfredsstilt. 

Ved etablering av nye bygninger med 
støyfølsomt bruksformål i vurderingssonen 
skal kommunen kreve en støyfaglig 
utredning som synliggjør støynivåer ved 
ulike fasader på de aktuelle bygningene og 
på uteplass. Utredningen bør foreligge 
samtidig med planforslag i plansaker eller 
ved søknad om rammetillatelse i 
byggesaker. Utredningen bør belyse 
innendørs og utendørs støynivåer ved 
alternative løsninger for plassering av 
bebyggelse og aktuelle avbøtende tiltak.

Et opplevelsessenter for feiring av en 
Rikssamlingsdag vil  vel bli oppfattet av alle 
fornuftige mennesker som særdeles 
følsomt for støy.
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15. Kommunedelplan, Rikssamlingsstedet

Tegnforklaring: Grønn oval sirkel: Rygerborgen (gammel borg, kanskje fra bronsealderen, under arkeologisk 
utgravning). Orange oval sirkel: Vikingtidsmuseum (inne i fjellet). Blå firkant: Scenen, med side ut i vannet 
(for vikingskip som er del av handlingen). Gul trapes: Tribune i naturlig amfi for minst 5000 tilskuere, under 
beskyttende regnduk, med utsikt rett bort til «Sverd i fjell»-monumentet. Rød og blå stripe: Stier med 
oppfylt masse til ATV-standard for turister, varetransport og ambulanser. Sort P: Parkeringsområde ved 
Vågsnesveien (det er også en parkeringsplass ved lekeparken Midgardsormen ved enden av den røde stien). 
Grønne firkanter: Flytende betongtanker i sommersesongen med landgangsbrygger for for hurtigbåter fra 
Stavanger, vikingskipkopier fra Møllebukta, kongeskipssjalupper og fritidsbåter. Striplet grå linje: 
Eksisterende sti, som best kan fjernes. 



16. Adkomst Rikssamlingsstedet - tegnforklaring
1. Striplet grå linje på bilde nr. 15: Eksisterende sti over Indraberget. 

Den eksisterende sti er uegnet på grunn av kraftig stigning og fall og 
manglende opparbeidelse. Den bør elimineres.

2. Grønne firkanter: Flytende betongtanker for hurtigbåter fra 
Stavanger, vikingskipskopier fra Møllebukta, kongeskipssjalupper og 
private båter.

3. Blå linje: Ny sti fra enden av Vågsnesveien til Olavshavn. Det vil være 
relativt enkelt å fylle på masse for en permanent eller midlertidig sti 
langs sjøkanten. Den bør lages slik at man kan kjøre med ATV’er, for 
nødvendig varetransport/nødtransport av personer. 

4. Rød linje, forlengelse av eksisterende sti fra Våganesstien/Ormen 
Lange-parken. Det går allerede en sti fra Våganesstien og et stykke 
lands sjøkanten her, men den blir nesten ufremkommelig for gående 
halvveis mot Ytraberget. Stien bør lages slik at man kan kjøre med 
ATV’er, for varetransport og nødtransport av personer.

Bussvei med snuplass og parkering mellom Vågsnesveien og stien bør 
kunne anlegges uten problemer. 

Husdyr med horn som i dag beiter på Ytraberget, må skjermes fra 
stiene med gjerder. 
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17.    Gondolbane via Indraberget? 
Ullandhaug må på en eller annen måte 
få løst sitt adkomstproblem når et nytt 
SUS (Stavanger Universitets-sykehus) 
skal samlokaliseres med UIS 
(Universitetet i Stavanger). En måte er 
å bygge en bybane eller bussvei, hvit 
bane på kartet. Et første utkast går i 
store buer fra Paradis stasjon til 
Stavanger Lufthavn Sola (hvitt bånd). 
Det vil bli mange ganger så dyrt som 
en gondolbane, blå linje på kartet. 
Gondolhbanen er også vesentlig 
billigere i drift. Gondolbanen kan gå 
rett over Indraberget. Det er mulig å 
tenke seg en tribune for scenen her 
bygget som del av Indraberget Stasjon. 
Prosjektet er nærmere beskrevet i 
http://www.mitsem-
blogg.com/433744282.
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18.    Scene mellom Ytraberget og Indraberget

Det flate området mellom Indraberget og Ytraberget blir en ypperlig plass for en scene, som 
foreslått av Torgrim Titlestad, leder for Hafrsfjordspillene, og Fred Roland, kultursjef i Sola kommune 
i «Stavanger Aftenblad» 20. desember 2007. De to kulturpersonligheter står øverst på Indraberget, 
og der hvor tribuner kan anlegges nedover i det naturlige amfi mot sletten, hvor selve scenen kan 
anlegges. En kai bør anlegges i bakkant for å bringe vikingskip helt inn på scenen. Olavshavn vil ligge 
ved sjøen til høyre og nedenfor for Titlestad og Roland. 
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19.     Utstillinger fra vikingtid. 

De mest fullstendige og interessante utstillinger fra vikingtid har man i dag i Dublin i Irland 
(Dublinia, bildet til venstre) og i York i England. (Jorvik Viking Center, bildet til høyre). De 
beste elementer kan kopieres til et flott vikingtids-museum inne i fjellet på Ytraberget, 
sammen med lokale funn som i mange tilfelle har kommet fra Irland og England i vikingtid og 
som oppbevares i muséer, ofte i Oslo og Bergen. Man mangler et skikkelig vikingtidsmuseum i 
Norge. Det er noe alle turister spør etter, særlig i Stavanger. Dette kan også bli et 
utmerket sted å vise frem ting som måtte bli funnet på bunnen av Hafrsfjord.
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20.  Arealer i Møllebukta

20190606

Mølleberget (med Sverd i fjell) 7565,6 m², Møllebekken 9595,3 m², strandstykker 
2857,5 m²+ 1156,3 m², til sammen 31.174,7  m², halvparten av arealet på 
Ytraberget. Ytterst begrensede parkeringsmuligheter, eksisterende parkering er 
foreslått fjernet!



21. Arealer i ved Sola Sjø
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22. Hvor bør et Rikssamlingssted ligge?
Ytraberget

1. Stedet for Norges samling i 872, og kanskje Norges Jomsborg, og 
samlingssted for hærferder og handelsferder til Danmark, England og Irland 
før vikingtiden.

2. Muligheter for scene i verdensklasse mellom Ytraberget og Indraberget, med 
bryggekant, og permanente tribuner under beskyttelsesseil.

3. Spektakulær adkomst med veier og stier. Hurtigbåter fra Stavanger. Små 
vikingskip til og fra Møllebukta? Parkeringsplasser med WC. 

Møllebukta
1. Skulpturen ”Sverd i Fjell” i 1983. Ligger rett i syningen for en tribune på 

Indraberget! Flott monument, men stedet har ingen tilknytning til Rikssamlingen.

2. Oppgitt som sted for opplevelsessenter og scene etter flere års drift etter 
tusenårsskiftet.

3. Helt utilstrekkelig for innregulering av parkeringsplasser og bygninger.

Sømmevågen
1. Ingen kjent tilknytning til Norges samling. Mest kjent for sitt ålegress, som man 

har brukt 50 gode bompengemillioner på å flytte noen hundre meter.

2. Friluft-scene forbyr seg selv med beliggenhet ved enden av rullebanen til en 
internasjonal flyplass. Flystøy vil ødelegge alt. 20190606


