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Stavanger
Endelig I 2017. 1145 år etter Slaget I Hafrsfjord, og 34 år etter at «Sverd i
fjell» ble avduket, skal turistene få lese om hva som egentlig skjedde her.
Ellen Kongsnes

STAVANGER
Hver sommer kommer 180 busser med minst 9000 cruiseturister innom Hafrsfjord for
å se det historiske stedet der Norge ble samlet til ett rike. Minst like mange turister
kommer dit på egen hånd. Men når de kommer fram, er de overlatt til seg selv. I
Møllebukta er det ingen informasjon om hva «Sverd i fjell» symboliserer eller hva som
skjedde der for 1100-1200 år siden.
Norges fødested
Harald Hårfagres store vikingslag i år 872, som la grunnlaget for dagens Norge og kan
kalles Norges fødselsdag, står ikke nevnt ett eneste sted.
Endelig. I 2017, 1145 år etter at det historiske slaget fant sted, skal allmuen og turistene
få informasjon om hva som skjedde der når de kommer på besøk.
Et privat initiativ fra Madla Historielag står bak skiltet som endelig kommer til høsten.
Felicitas Heiman i parkavdelingen i Stavanger bekrefter at skiltet er under arbeid, men
det er ikke klart når det blir ferdig, hvor stort det blir eller hva som skal stå på skiltet.
Hun tror skiltet står ferdig montert ved parkeringsplassen i Møllebukta til høsten.
Frustrert over kommunen
Skiltet vil ligne på plakaten ved Stokkavannet og skal inneholde et kart, samt
informasjon om «Sverd i fjell», Harald Hårfagre og ordensregler for bade- og turgåere i
området.
- Vår oppgave er å lage et informasjonsskilt for turgåere. Informasjonen om Slaget i
Hafrsfjord kommer med etter initiativ fra Madla Historielag, sier Heiman.
Fem år har det tatt for Arild Topdahl i Madla historielag, som har ledet an i arbeidet
med å få på plass et informasjonsskilt i Hafrsfjord. Forgjengerne hans har også jobbet
med saken lenge før han gikk i gang.
Topdahl legger ikke skjul på at de opplever kommunen som passiv, saktearbeidende og
tungrodd. Både kulturavdelingen og parkavdelingen har vært med på den lange
diskusjonen om skiltdesign, innhold og hvem som skulle betale. Nå er det meste på plass
og kommunen tar regningen.
Skammelig av kommunen
- Dette er jo en kommunal oppgave. Det er latterlig at det har tatt så lang tid. En skam er
det, sier Arild Topdahl.
- Når vi ser hva de har gjort ut av sin historiske arv på Stiklestad og andre steder i
Norge, er det synd å se på Hafrsfjord, sier Topdahl.
Kultursjef i Stavanger kommune gjennom 20 år, Rolf Norås, har ikke vært på Stiklestad,
og mener de to stedene er vanskelig å sammenligne. Men Trondheim, som også har gjort
mye ut av arven etter Olav den hellige og Nidarosdomen, er han imponert over.
- Er det et resultat av vilje eller evne når vi ser på hva Stavanger har gjort ut av sin
historiske arv?
- Det de har fått til andre steder er jo et resultat av politiske vedtak. Slik sett er det vilje
mer enn evne. Man har gjort andre prioriteringer, sier kultursjef Rolf Norås.
I Stavanger er skilting av skulpturer og merking av historiske hus og steder med blå,
ovale skilt blitt prioritert framfor vikinghistorie og eldre kulturhistorie. Norås legger til
at Stavanger kommer kommer like godt ut på målinger over kulturtilbud som
Trondheim gjør.
Usynlig i Hafrsfjord

På Topp-4-lista over de beste vikingstedene i Norge, som Innovasjon Norge har laget,
ligger både Avaldnses i Nord-Rogaland og Stiklestad i Nord-Trøndelag. Men ikke
Hafrsfjord.
I stedet for Hafrsfjord, der slaget stod, er det Riksmonumentet, Haraldshaugen utenfor
Haugesund, som symboliserer samlingen av Norge. Bautaen ble satt opp allerede i 1872,
ved tusenårsjubileet. Og de som vil se, oppleve og lære norsk vikinghistorie, må dra til
Norvegen historiesenter på Avaldsnes.
Slaget i Hafrsfjord
Hafrsfjord: Slaget i Harfsfjord i 872 er kjent som samlingen av Norge. Slaget er skildret i
et velkjentkvad, Haraldskvedet av Torbjørn Hornklove, også kaldt Tjodolv fra Kvine.

