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Velkommen til
Bergenhus festning!
I middelalderen het
området her Holmen og
var hjemmet til konger
og dronninger.
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På
1500-tallet
fikk området
navnet det fremdeles har i dag,
Bergenhus festning,
og ble en militær
festning.
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Det finnes
fremdeles både store
og små spor etter de som
levde her for lenge siden.
Bli med på en liten rundtur
og bli kjent med stedets
spennende historie!

1 Hvilket årstall står over den første buegangen på vei inn til Bergenhus festning?
var kong Magnus Lagabøte som bygget det første tårnet,
2 Det
Kastellet ved sjøen, som stod her i 1270. Vet du hva det store tårnet
kalles i dag?
årstall står over den andre buegangen
3 Hvilket
som fører inn i borggården?

4
5

På 1700 og 1800-tallet ble det bygget flere nye
hus her av forsvaret. Kan du finne huset som
kalles Stallbygningen (ja, det bodde hester her
før i tiden) og finne ut når
det ble bygget?

Håkon Håkonsson fikk bygget Håkonshallen
mellom 1247 og 1261. Han bygget en ringmur
rundt hele kongsgården som beskyttelse mot
fiender. Omkring 1520 ble denne muren bygget
om. Klarer du å finne navnet på han som bygget
muren slik du ser den i dag?

har plantet det store treet i borggården
6 Hvem
foran Håkonshallen?

7

Tvers ovenfor Stallbygningen ligger et flott, hvitt
hus. Kan du finne navnet på huset og når det
ble bygget?
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mange vinduer er det i Håkonshallen på langsiden
8 Hvor
som vender ut mot Vågen?

9
10

I middelalderen ble det bygget en stor kirke her
på området, Kristkirken. Den ble revet omkring
1530 da Bergenhus ble militært område.

Håkon Håkonsson bygget også en mindre
steinhall, den er det kun ruiner igjen av i dag.
Hvor mange rom kan du telle i ruinen
nedenfor Håkonshallen mot Vågen?
...

11 Hvem var St.Sunniva?

Hint

Hvis du går en liten tur så finner du sikkert
ut hvor denne kirken lå. Men klarer du å finne
ut hvor mange konger og dronninger som ble
kronet i Kristkirken?

12
13

Det står enda en statue her, ser du den?
Hvem er det som står her ute og skuer
utover Vågen?

Hva er vel en festning uten kanoner!
Hvor mange kanoner finner du
på flaggpynten?

14

På 1800-tallet var det et flott parkanlegg her.
Parken ble åpnet for byens befolkning, slik den
er i dag. Hva het generalen som fikk anlagt
parkanlegget?

Håper du lærte noe nytt!
Takk for turen og velkommen tilbake.
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