Destinasjon Bergen
– Bergen som turistby

Arkivet etter Morgenavisen,
utsnitt av foto.
Fotograf: Tor Skillestad

Bergen har alltid tiltrukket seg tilreisende fra fjern og nær –
sjøfarende, handlende og etter hvert også turister. Sommeren
2020 har vært stillere enn vanlig både på Fisketorget, Fløyen og
Bryggen. Noen synes det var deilig, andre synes kanskje det har
vært litt trist, og for noen kan konsekvensene bli store. I arkivene
våre finnes mange dokumenter og foto som forteller om Bergen
som en by for tilreisende. I «Destinasjon Bergen – byen som
turistby» viser vi frem noen av dem. Vi begynner med turister slik vi
er vant til å se dem, to fotograferende turister på Fisketorget fra
Morgenavisens fotoarkiv.

Besøkende må ha et sted å bo, og et
av de flotteste hotellene i byen før
1916 var Holdts hotell, her på et
postkort fra 1909 i arkivet etter
reguleringsvesenet i Bergen.
Hotellet ble etablert av Hans Holdt i
1866, som drev det sammen med sin
kone Margrethe, før det ble solgt
videre i 1887. Hotellet startet
beskjedent med fire rom, men
vokste til et stort hotell med 100
rom. Til slutt opptok
bygningskomplekset hele kvartalet
langs det som den gang het
Logegaten, fra Torgallmenningen til
Veiten – omtrent langs dagens Øvre
Ole Bulls plass. Bildet viser hjørnet
mot Veiten, og vi ser den store
hageterrassen mot Logegaten.
Terrassen hadde til og med var egen
musikkscene! Hotellet brant i 1916
og ble ikke gjenreist. Helt til høyre i
bildet ser vi et annet av byens store
hoteller, Hotel Norge.

Parkering av turistbusser, turistbyen
Bergens evige pine. På slutten av 80-tallet
var det faktisk parkering for turistbusser på
Ole Bulls plass om sommeren. I 1989 klaget
det da ganske nyåpnede og populære
utestedet Maxime på at det nok en gang
var blitt tillatt med parkering for
turistbusser akkurat her. «Bergen kommune
bør kunne gjøre bruk av Ole Bullsplass til
mer enn en trafikkmaskin og
parkeringsplass for turbusser», skrev
ledelsen og avsluttet med at de støttet
«fullt opp under tanken om en bilfri Ole
Bullsplass». I svaret fra lover kommunen å
utrede alternative parkeringsplasser før
sesongen i 1990. Senere er Den blå steinen
blitt et populært møtepunkt der bussene
en gang sto, men utfordringen med
parkering for de mange turistbussene, se
det har vel byen fortsatt ikke klart å løse!

Dokumenter fra arkivet etter kommunalavdeling
for næring og samferdsel.

En gang var det virkelig stil over byens
hotellrom – selv på dette hotellet der det
først ikke var bevilget penger til
innredning! Dette var et av rommene som
ble tilbudt gjestene i det nyåpnede Hotel
Rosenkrantz i 1921. Hotellet ble bygget av
Bergen kommune som kombinert
folkekjøkken (bespisning for fattige) og
folkehotell. Her skulle også være
pølsemakeri, fiskematkjøkken, lunsjkafe
og kaffestue! Men så holdt det hele på å
bli for dyrt, både på grunn av
prisstigningen etter bybrannen i 1916, og
fordi det rett og slett ikke var bevilget
penger til utstyr og innredning. På grunn
av bolignøden etter bybrannen ble det
likevel vedtatt å gjøre hotellet ferdig. I en
kritisk tid ble nemlig 65 doble og 109
enkle rom ansett som et viktig tilskudd til
boligmassen. Hotellet ble senere overtatt
av private, og fortsatt kan besøkende bo
på hotellet i Rosenkrantzgaten.
Foto fra arkivet etter Hotel Rosenkrantz,
fotograf ukjent.

Noen kommer, andre kommer ikke
likevel. Bergen er normalt en av
Norges største cruisehavner, på
godt og vondt, og cruiseskip har
funnet veien til byen vår i lange
tider. Det måtte meldes fra til
havnevesenet når skipene skulle
komme, og i havnevesenets arkiver
finnes en rekke mapper som
forteller om skipenes bruk av
Bergen. Disse brevene melder
ankomst av ulike cruiseskip
sommeren 1934, og alle vil ha god
kaiplass ved Skoltegrunnskaien.
Berg-Hansen reisebyrå melder at
«Kungsholm» og «Drotningholm»
kommer i juli, mens Ivar Grøtte,
som tydeligvis er agent for flere
amerikalinjer, melder om 7 anløp i
juli og august. Thv. Halvorsen
melder derimot om at HamburgAmerika Linies anløp med S.S.
«Bayern» ikke vil bli utført likevel.
Arkivet etter havnefogden i Bergen

Arkivet etter havnefogden i Bergen.

Solen skinner som vi vet alltid i
Bergen, og da er det vel ikke rart at
noen av Blue Stars Sunshine Cruises i
1934 var innom byen! I
havnevesenets arkiver finnes flere
cruise-brosjyrer som ble sendt med
ankomstmeldingene for å vise
skipenes reiserute. Vi falt naturlig
nok for kombinasjonen av Bergen og
Sunshine cruises! Skipet «Andorra
Star» var innom Bergen på tre av
turene denne sommeren, bl.a. som
siste stopp på en 20 dagers tur til
«Iceland, the land of the Midnight
Sun, Spitzbergen, North Cape and
the Norwegian Fjords».

Kjøp av levende torsk eller pale fra
kummene på Torget – vel verdt å
fange på film! Fisketorget er etter
hvert blitt en av byes store
turistattraksjoner, men da
Morgenavisens fotograf fanget
dette motivet en gang på 1970eller tidlig på 1980-tallet var nok
bergenserne fortsatt i flertall på
Torget. Et par besøkende står likevel
klar med videokamera!

Arkivet etter Morgenavisen.
Fotograf ukjent.

Bedre suvenirer? Noen har kanskje tenkt tanken i
flommen av troll og vikinger, og i 1948 ønsket
Landsnemnda for bedre turistvarer å gjøre noe
med akkurat det. De inviterte nemlig til en
landsdekkende konkurranse om nettopp bedre
turistvarer, og søknaden ble anbefalt av
Turisttrafikkomiteen. «Bergen – som et av landets
største reiselivssentra – har gjennom årene savnet
den, eller de, spesielle og særpregete souvenirs
som kan virke som en verdig og representativ
propaganda for byen», skriver komiteen til
ordføreren i Bergen i et brev i finansrådmannens
arkiv. Landsnemnda søkte om et bidrag på 1500
kr. fra Bergen kommune for å sette opp en egen
premie for suvenirer med Bergensmotiv. Vedlagt i
saken fulgte et eget hefte med tanker om hva
slags suvenirer som kunne bedre situasjonen.
Finansrådmannen anbefalte ikke søknaden
innvilget, da kommunen allerede hadde for store
utgifter på kontoen for tilfeldige utgifter, og heller
ikke var forpliktet til å «ta hånd om enhver
interesse som har en nærmere eller fjernere
sammenheng med reiselivet». Formannskapet
innvilget likevel søknaden og ga kr. 1500 til
konkurransen. Om det hele resulterte i bedre
suvenirer for byen forteller imidlertid ikke arkivet
noe om!

De tilreisende som virkelig satte byen på
hodet i sommermånedene i tidligere tider var
ikke turister, men mannskapet på jektene fra
nord. På Johan J. Reichborns vakre tegning av
Bryggen og Vågen fra 1766 kommer flere
jekter stevnende inn Vågen for fulle seil, mens
andre allerede er ankommet – som beskrevet i
Reichborns egen forklaring. Skipene merket nr.
29 er nemlig «Nordfar-Jægter som kommer
seiglende ind i Havnen». Jektene kom til
Bergen to ganger, til vårstevnet tidlig i juni og
høststevnet i august/september, og i disse
periodene var det hektisk handelsaktivitet
både på Bryggen og ellers i byen. Reichborn
har også tegnet inn «endeel Skibe udi Havnen
som faldt i Øynene fra det Stæd hvor
Teigningen blev tagen» (nr. 30). Kanskje kom
de fra fjernere steder, England, Nederland
eller lenger sør? Tegningen er en av
illustrasjonene i Hilbrant Meyers
Bergensbeskrivelse i arkivet etter de eligerte
menn.

Skip og båter på Vågen. Detaljer fra Reichborns tegning av
Bryggen og Vågen i Hilbrant Meyers Bergensbeskrivelse.
Arkivet etter De eligerte menn.

Gøy på museum! Det syntes i alle fall Liv, Kristin og Siri for
vel 20 år siden. Noen lot seg dessuten inspirere til egne
små kunstverk i Rasmus Meyers samlingers gjestebok – en
av Vesuv, andre av Munch. Byens museer har vært mål for
mange tilreisende opp gjennom årene, og Rasmus Meyers
samlinger er en av de store attraksjonene. I arkivet etter
Bergen kunstmuseum (i dag KODE) finnes flere
gjestebøker fra museet. Fra senere år finner vi tilreisende
fra hele verden i gjestebøkene, mens de eldste bøkene
bare oppgir antall gjester. I juli 1930, for nøyaktig 90 år
siden, kan vi lese at museet hadde 1308 besøkende – 12
stykker på akkurat denne siste dagen i måneden.

Detaljer fra gjestebøkene til Bergen
kunstmuseum.

Det er ikke bare turister på
Fisketorget, noen ganger
kommer det
kronprinsesser også. Her
har Morgenavisens
fotograf fanget
kronprinsesse Sonja på
besøk en gang på 1970eller tidlig på 1980- tallet.
Vi vet ikke helt hvem hun
har med seg eller i hvilken
anledning hun var her, men
hun har i alle fall fått en fin
bukett roser!

Arkivet etter Morgenavisen.
Fotograf: Jan M. Lillebø.

Det gamle Hotel Norge var et staselig
bygg. Hotellet ble åpnet av Georg
Pommerenck i 1885, i to ombygde
bolighus. Da det åpnet hadde det 42
rom og spisesal for over 80 gjester.
Hotellet var tidsriktig og luksuriøst, men
skulle også være til glede for
bergenserne selv, og mange er vel de
som har hygget seg på Hotel Norge
gjennom årene! Bildet er et postkort fra
Reguleringsvesenets arkiv og viser
hvordan hotellet så ut en gang mellom
1910 og brannen i 1916. På slutten av
1800-tallet hadde det blitt reist flere
nybygg og gjort en rekke ombygginger
av det opprinnelige hotellet. Fra 1910
ble Hotel Norge drevet som et
familieaksjeselskap av Albert Patterson,
og vi ser skiltet med Pattersons Hotel
Norge på taket. Det gamle hotellet ble
revet i 1961. I 1964 sto den nye
hotellbygningen ferdig, reist av Det
Bergenske Dampskibsselskab.
Foto fra arkivet etter reguleringsvesenet i Bergen,
opplysninger om hotellet fra Bergen byleksikons
artikkel om Hotel Norge samt hotellets nettside.

Da sirkusdirektør Karl Norbeck var i Bergen våren
1910 skrev han dette brevet til politimester Flood
på Hotel Boulevards flotte brevpapir. Norbeck var
i byen fordi han ville sette opp sirkuset sitt mens
landsutstillingen ble avholdt denne sommeren.
Han fikk imidlertid problemer med
byggetillatelsen, og det hele resulterte i en
brevveksling som er bevart i bygningssjefens
arkiv. Norbeck mente han ville bli ruinert om
han ikke fikk sette opp sirkuset der han ønsket, i
Lodin Lepps gate, og i brevet forteller han om alle
de dyre attraksjonene han har skaffet til
forestillingen. Blant annet har han skaffet nye
hester fra Circus Cinecilli i Odessa og en
ryttertropp med fire personer og fire hester fra
England. Dessuten har han fått tak i
«Cykelkongen Chester Dick med Dødsspranget»
som kostet hele 75 kr. pr. dag! Hotel Boulvard lå i
Olav Kyrres gate 25/27. Det ble opp opprinnelig
bygget i 1899 som en del av Hotel Norge, men fra
1906-1916 ble det drevet som Hotel Boulevard.
På brevpapiret kan vi lese at det var «Elegant
monteret» og at det hadde både elektrisk lys,
sentralvarme og telefon på alle rom. Det var
dessuten daglige konserter i hotellets kafé. Og
Norbeck? Jo, han fikk sin tillatelse, så
bergenserne fikk nok se både Chester Dick og alle
hestene denne sommeren.

Kart og brosjyrer til besøkende er
det nok produsert en del av opp
gjennom årene. Denne utgaven
med kart og en fotomontasje av
byens attraksjoner er fra 1949.
Det var Turisttrafikkomiteen som
hadde utarbeidet kartet. Da de
henvendte seg til kommunen om
de ønsket å overta et opplag på
5000 norske og 5000 engelske
kartfoldere, havnet brevet og
utkastet til kartet i
finansrådmannens arkiv, der det
fortsatt ligger. Kommunen sa ja,
og tok over de 10 000 kartene til
2000 kr. Å eventuelt trykke opp en
fransk utgave mente imidlertid
kommunen ikke hadde noen
interesse! Tar du en titt på kartet
kan du blant annet legge merke til
at verken rådhuset eller Akvariet
er bygget!

Foreviget i sin søteste søvn på
Torgallmenningen, av
Morgenavisens fotograf. Mange er
de ryggsekkturistene som har
funnet veien til Bergen opp
gjennom årene, men ikke alle har
lagt seg til så sentralt i byen som
disse gjorde en gang rundt 1980.
Her har noen rett og slett slått leir
på lekeplassen som den gang lå
like ved turistinformasjonen på
Torgallmenningen. Tenk – både
bord og benker og tak over hodet,
og gratis til og med!

Arkivet etter Morgenavisen.
Fotograf ukjent.

Flott i farger og flott i sort hvitt!
Vi avslutter på Bryggen –
området som kanskje har
tiltrukket seg flest tilreisende
gjennom århundrene og som i
dag kanskje er byens største
turistattraksjon. Da Bryggen
brant i 1955 mente flere av de
skuelystne at man like gjerne
kunne la alt brenne ned. I dag
kan vel få tenke seg Bergen
uten Bryggen. Husene som står
på Bryggen i dag er reist etter
brannen i 1702, og her har man
drevet handel med tørrfisk i
lang, lang tid – først på Det
tyske kontor og fra midten av
1700-tallet på Det norske
kontor. Det er ikke mye tørrfisk
på Bryggen i dag, men flere av
protokollene vi har fra Bryggen
lukter faktisk fortsatt tørrfisk!
Foto fra arkivet etter Morgenavisen, tatt en gang på 1970eller tidlig på 1980-tallet. Sort-hvitt foto, fotograf: Kjartan
Bjelland. Ellers fotograf ukjent.

Destinasjon Bergen
– Bergen som turistby.
Utstilling produsert av Bergen byarkiv, september
2020.
Basert på tekster og dokumenter presentert på byarkivets
Facebook-side sommeren 2020.
Tekster: Ingfrid Bækken, Bergen byarkiv

Arkivet etter Morgenavisen.
Fotograf: Tor Skillestad

