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Kent Müzesi ile tanışın!
Bergen Kent Müzesi (Bymuseet i Bergen), Bergen belediyesindeki
9 müzeden oluşmaktadır. Müze, Bergen’in tarihini farklı şekillerde
anlatan 120’den fazla binaya ve pek çok farklı nesneye sahiptir.
Aşağıda, bu müzelerin her biri hakkında biraz bilgi bulabilirsiniz.
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Ziyaret saatleri ve program içeriği için bymuseet.no adresine bakabilirsiniz,
ayrıca Facebook ve Instagram hesaplarımızı da takip edebilirsiniz.

@bymuseetibergen
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Gamle Bergen
Eski Bergen
Sandviken’de yer alan Eski Bergen Müzesi’nde (Gamle Bergen Museum), 19. yüzyıla
ait bir kent ortamını deneyimleyebilirsiniz.
Ana cadde ve çevresi, Bergen’deki farklı,
eski evlerden oluşmaktadır. Evlerin konumu
esasında bu şekilde olmasa da 19. yüzyıl
Bergen’i hakkında iyi bir izlenim vermek-

tedirler. Yaz sezonu boyunca evler her gün
açık olup ev, fırın, eczane, matbaa, bakkal
ve tesisat atölyesi gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Evlerdeki oyuncular, 19. yüzyılın
Bergen hayatını anlatmaktadır. Ayrıca açık
havada sergilenen kısa tiyatro gösterileri
görebilirsiniz.
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Håkonshallen og Rosenkranztårnet
Håkon Salonu ve Rosenkranz Kulesi
Bergenshus Kalesi’nde (Bergenshus
Festning), içinde tarihi Håkon Salonu
(Håkonshallen) ve Rosenkranz Kulesi`ni
(Rosenkranztårnet) de barındıran, Orta
Çağ’a ait bir kraliyet kalesini dolaşabilirsiniz. Bergenshus Kalesi, şehir merkezindeki Bryggen’in (tarihi liman bölgesinin)
bitiminde yer alır. Müzelere, kayalardan bir
kapının içinden geçerek giriş yapılır.
Håkon Salonu 750 yıldan daha eskidir
ve kral Håkon Håkonsson tarafından
yaptırılmıştır. Kral burayı, kraliyet konutu
ve ziyafet salonu olarak kullanmıştır. O
zamanlar Bergen Norveç’in en büyük ve

en önemli şehriydi. Mesela Norveç’in ilk
yasaları burada hazırlanmıştır. Salon hâlâ
daha resmi etkinlikler ve kraliyet yemekleri
için kullanılmaktadır. Håkon Salonu, kış
ayları da dahil olmak üzere yılın çoğu günü
ziyarete açıktır. Håkon Salonu’nun yanı
başında Rozenkranz Kulesi bulunmaktadır. Kulenin bazı bölümleri 1270’lerden
kalmadır, ancak kuleye pek çok defa ilave
yapılmıştır. Dar merdivenlerden geçerek
kulenin en tepesine kadar çıkabilirsiniz.
Kule hem konut hem de savunma amaçlı
olarak kullanılmış olup bodrum katında da
zindan vardır.
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Bryggens Museum
Bryggen Müzesi
Bryggen Müzesi’nde Orta Çağ’ı hissedebilir
ve Bryggen’de ve Norveç’in batısındaki
diğer yerlerde arkeolojik kazılarda neler
bulunduğunu görebilirsiniz. Bergen’deki
Bryggen, neredeyse 1000 yıldır yoğun bir
şehir bölgesidir. 1955’te Bryggen’in bazı
bölümleri yanmıştır. Bu olaydan sonra
toprak kazıları başlamış ve arkeologlar
yüzbinlerce nesnenin bulunduğu kalın
toprak tabakalarını keşfetmiştir. Bryggen
Müzesi, 1100’lü yılların ilk yarısından kalma
olan Bergen’in en eski evinin kalıntıları
üzerine inşaat edilmiştir – evin kalıntıları
hâlâ bulunan nesnelerle birlikte müzedeki

sürekli serginin önemli bir parçasını oluşturmaya devam etmektedir. Kazı çalışmaları,
Orta Çağ’da Bergen’deki insanların nasıl
yaşadığına dair yeni bir bakış getirmiştir.
Burada, Avrupa ve Ortadoğu’dan da
eşyalar bulunmuştur, bu da onların ticaret
aracılığıyla dünyanın büyük bir bölümü ile
büyük ölçüde irtibat kurmuş olduklarını
göstermektedir. Özellikle de çok sayıda
runik tahta çubuk, yani dedikodudan şiir ve
lanetlere kadar farklı metinler içeren küçük
çubuklar, bulunmuştur. Bu koleksiyonun
sahibi Üniversite Müzesi’dir.
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Lepramuseet, St. Jørgens Hospital
Lepra Müzesi St. Jørgen Hastnesi
Marken’in tam merkezinde yer alan
Lepra Müzesi’nde 15.yüzyıldan bu yana
hastane bulunmaktadır. Pek çok şehir
yangınından sonra burada an itibariyle
bulunan 9 ev, 1700’lü yıllardan kalmadır.
Hem Lepra hastalığı olanlar hem de diğer
hastalıklara sahip insanlar 1946 yılına
kadar St. Jørgen Hastanesi’nde tedavi
görmüştür. Buraya dair çok sayıda etkileyici hikaye bulunmaktadır. O zamanlarda
Lepra hastalığına yakalananların iyilişme
ümidi yoktu. Pek çok kişi önyargılıydı ve
hastalarla temas kurmak istemiyordu.
Müze, hastanede kalmanın nasıl olduğunu

ve 1800’lü yıllarda hastalık hakkında nasıl
bilimsel araştırmalar yapıldığını anlatmaktadır. Araştırmacılardan biri de Gerhard
Armauer Hansen’di. Kendisi günümüzde
tüm dünyada 1873 yılında lepra basilini
keşfetmesiyle ünlüdür. Bu, tedavi bulmak
adına hastalığın nedeninin anlaşılması
için çok önemliydi. Norveç’te bugün Lepra
hastalığı yok, ancak etkili ilaçlar olmasına
rağmen hastalık dünyanın başka yerlerinde
hâlâ mevcut. Tarihi ana binanın arkasında,
daha önceleri şifa amaçlı kullanılan bitki ve
otlardan bir bahçe bulunmaktadır.
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Skolemuseet
Okul Müzesi
Okul Müzesi (Skolemuseet), Lille Øvregate’deki Katedral’in hemen yanındaki latin
okulunda yer almaktadır. İlk katta eski
latin okulunu gezebilirsiniz, bir üst katta ise
eski ilkokul dönemini deneyimleyebilir ve
güzel okul tablolarından oluşan bir sergiyi
bulabilirsiniz.
Bergen’in eski latin okulu, Norveç’in en
eski okul binasıdır, 1702’deki büyük şehir
yangınından sonra inşaat edilmiştir. Okulun
hikayesi 1100’lü yıllara kadar uzanır.
Başlangıçta papaz olacakların gittiği bir
okulken daha sonra üst sınıftakilerin çocuklarının da gittiği bir okula dönüşmüştür.

19.yüzyılda okula gitmek daha olağan
hale gelmiş, 19.yüzyılın sonuna doğru ise
Norveç’te çoğu kişi az da olsa okul öğretimi
görür olmuştur. Okul Müzesi’nde eski
latin okulunun nasıl görünmüş olabileceği
gösterilmektedir. Okul, sınıf odalarından ve
okul müdürünün konutundan oluşmaktadır.
Burada üst sınıf ailelerin çocukları eğitim
görmüş olup Latince, din bilgisi, matematik
ve diğer önemli dersleri almışlardır. Yaşça
en büyük olan öğrencilere eğitimi okul
müdürleri vermekteydi. O dönemde Bergen’de önemli bir konum edinmiş pek çok
kişi bu okula gitmişti. Meşhur yazar Ludvig
Holberg de bu okula gitmiştir.
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Damsgård Hovedgård
Damsgård Malikanesi
Laksevåg’da iyi bir konuma sahip olan,
yazlık olarak kullanılan Damsgård Malikanesi (Damsgård Hovedgård) yaz aylarında
açıktır. Buranın güzel bahçeleri ve küçük bir
kafeteryası vardır, ayrıca rehber eşliğinde
evin içini de gezebilirsiniz.
Yazlık malikane, şehir dışında, sahibinin
eğlenmek ve dinlenmek için gittiği bir yerdi.
18.yüzyılda, Bergen’in büyük, yoğun ve
zengin bir şehir olduğu zamanlarda, kırsal
alanlardaki Damsgård gibi yazlık malikaneler Avrupa’dan yayılmış bir modaydı.

1800’lü yılların başlarında Bergen’in farklı
yerlerinde böyle bir çok yazlık malikane
mevcut olmakla birlikte Damsgård Malikanesi en güzelleriydi. Damsgård Malikanesi,
Genel Savaş Komiseri ve Genel Gümrük
Müdürü Joachim Christian Geelmuyden
adına 1770’li yıllarda inşaat edilmiştir.
Kendisi asil bir baron sıfatı edindikten
sonra adını Gyldenkrantz olarak değiştirmiştir. Malikane, 1796 yılında saray görevlisi Herman Didrich Janson’a satılmıştır.
Janson ailesi Damsgård Malikanesi’nde
1983 yılına kadar oturmuştur.
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Hordamuseet
Horda Müzesi
Lagunen yakınlarındaki Stend’de yer
alan Horda Müzesi’nde (Hordamuseet),
1700’lü ve 1800’lü yıllarda Kuzey ve Orta
Hordland’daki hayatı öğrenebilirsiniz.
Müzede her pazar çocuklar ve yetişkinler
için etkinlikler ve açık sergiler vardır.
Bergen’e sandalla ulaşım mesafesinde
yaşayan çiftçilere ‘’Striler’’ denilirdi.
Horda Müzesi, Strilerin hayatını, el işlerini

ve sahil kültürünü anlatmaktadır. Horda
Müzesi, Fana Fiyordu yakınındaki şahane
bir doğal alanda yer almaktadır. Müzenin
hemen yanında yüzme alanı da mevcuttur.
Buradaki arazi, 10000 yıl önce yaşamış
insanlardan izler taşımaktadır. Bu bölgede
günümüzde, 1700’lü ve 1800’lü yıllardan
kalma evlerin olduğu güzel bir açık hava
müzesi mevcuttur.
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Alvøen Hovedbygning
Alvøen Müdür Konutu
Alvøen, 1600’lü yıllarda dahi bir sanayi
bölgesiydi. Kağıt fabrikası olmadan önce
burada bir barut fabrikası vardı. Günümüzde müze olarak kullanılan Alvøen’in ana
yapısı, o zamanlar fabrika müdürünün
eviydi. Burayı 18. yüzyılın ortasında satın
alan Fasmer ailesi, 1797 yılında da kağıt
üretimine geçmiştir. Aile, 1981 yılına kadar
fabrikayı işletmiştir. Alvøen’e geldiğinizde,
tüm alanın bir zamanlar nasıl da fabrika

tesisinin bir parçası olduğunu görürsünüz.
Burada işçi evleri, fabrika lokalleri ve kameriyesi ve bahçesiyle birlikte - fabrika
müdürünün büyük evi mevcuttur. Ana bina
ilk başta bağ evi olarak inşaat edilmiştir,
ancak 1830’lu yıllarda sürekli ikamet edilen
konut halini almıştır. Ana bina günümüzde,
Fasmer ailesinin 300 yıldan daha uzun
bir süre boyunca Bergen ve Alvøen’deki
hayatlarına dair hatıraları göstermektedir.
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