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Emne: HEIM FOR HARALD HÅRFAGRE

Det er etter hvert så stor enighet om at slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre samlet 
Norge til ett rike fant sted i år 872, basert på bosetting av norske menn og vulkanutbrudd på 
Island, at det ikke er grunn til å diskutere det.  

Etter de detaljerte beskrivelser som er nedtegnet av Snorre Sturlason og andre sagaskrivere 
er det ingen tvil om at slaget ble avsluttet på land nær det som også den gang var en borg eller 
borgruin øverst på Ytraberget, der de tapende småkonger forsøkte å verge seg før de ble jaget 
over Jæren. «Etter dette slaget møtte Kong Harald ingen motstand i Norge», skrev Snorre 
Sturlason i sine Konge-sagaer, og slik var det i 60 år til han døde i år 932.  

Av uransakelige grunner kan det virke som pressen i Stavanger ikke har fått med seg disse 
ugjendrivelige fakta. NRK Rogaland presterte i morgensendingen 19. mars 2019 å utpeke 
Møllebukta som stedet der slaget i Hafrsfjord og Rikssamlingen skjedde. Det samme skjedde i 
Aftenbladet, 1. april 2021, og ikke som aprilsnarr. Påstanden gjentas flere ganger, i alle fall 
implisitt, i dobbeltsideoppslaget i Magasinet 30. oktober 2021 om arkitekt Kristine Tveit fra 
Madla som vil gi «Harald Hårfagre en heim» med store bygninger på Forsvarets grunn i 
Møllebukta. Det betyr, sier Aftenbladet, at hun står overfor «en enda vanskeligere oppgave enn 
Harald Hårfagre gjorde for snart 1150 år siden», og «informasjonen om hva som skjedde her» 
fortsatt er mangelfull ved Fritz Røeds fantastiske skulptur «Sverd i fjell», 35 år etter 
avdukingen.  

Også de som ivrer for «å gi Harald Hårfager en heim» ved Hafrsfjord, og Aftenbladet, bør 
være ærlige nok til å la være å påstå at Møllebukta hadde noe med Rikssamlingen å gjøre. Det 
er også underlig å registrere Aftenbladets gjentatte påstand om at Rikssamlingen ble avsluttet 
gjennom slaget på Stiklestad i år 1035. Da hadde Norge vært samlet i over 150 år, som et 
rimelig velorganisert kristent land. 

Etablering av et vikingtidsmuseum inne i utsprengte haller i Ytraberget, stedet der 
Rikssamlingen fant sted, vil kunne bli en like store turistattraksjon som vikingtidsmuseene i 
York og Dublin. De er blant de største turistattraksjoner i England og Irland, og det skal man 
vel ikke kimse av i Stavanger heller? Vikingstidsmuseene i York og Dublin ligger begge  i 
tilknytning til historiske steder. Til Ytraberget fører også flere veier med romslige 
parkeringsområder på kommunal grunn. Stien til Ytrabeerget er dårlig – den må fylles med ny 
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grus, hvis man ikke heller fyllet opp en vei med ATV standard nord eller syd for Ytraberget for 
fotgjengere, amblanser osv. 

Mitt ufaglige skjønn sier meg også at slike utsprengte haller inne i Ytraberget vil bli vesentlig 
billigere enn egne bygg, hva enten de oppføres i Møllebukta, på Ytraberget eller på Våland.   
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