
 – frå høvdingsete til representasjonsstad

Stend



Hallen
Hallen går tvers gjennom heile huset, og har 
tofløya dører med overlys både mot det vestvendte 
 gardsrommet og mot hovudfasaden i aust. 
Golvet er lagt med store firkanta heller, og lafteveggane 
er i dag kledde med ståande panel. Dei lyse veggane,  
trappa med dei imiterte rokokkodetaljane og nokre av 
dørkarmane gir hallen eit rokokkoaktig preg.

Hallen. Foto: Håvard Parr. Riksantikvaren.



 «RiDDaRsalen» 
Den store stova i hovudhuset er 10 x 6 meter og blir kalla «riddarsalen». 
Dekoren på takbjelkane skriv seg frå Hiort si tid som eigar (1681–91).  
Dei firkanta ornamenta (diamentrerte bossar) og fruktgirlandrane på 
sinoberraud bakgrunn er måla i fransk barokk stil. 
Salen hadde tidlegare dør til sidefløyen og til kammera som vender mot hagen, 
men ved restaureringa i 1922 vart fleire av dei blenda og veggane dekka med 
gråbeige lerretstapet. På tre av veggane heng høge figurmåleri på innramma 
lerretstapet. Måleria har gammaltestamentlege motiv i 1700-tals rokokko.  
I salen heng òg tre måleri i gråtonar med landskapsmotiv. Dei har vore måla 
døroverstykke (supraportar) og er laga av ein annan målar i siste del av  
1700-talet. Opphavleg var det fire slike supraportar i salen;  kvart med ei av 
dei fire årstidene som motiv. Etter restaureringa vart dørene fjerna, og og i dag 
står berre ein av supraportane att, medan to heng som måleria på veggane. 
Den store kaminen på austveggen i salen er truleg teikna av arkitekt  
Erlend Tryti, som gjennomførte restaureringa. 

Måleri med bibelmotiv. Foto: Ann Steindal. HFK.



Kaminen. Foto: Ann Steindal. HFK.

Riddarsalen. Foto: Ann Steindal. HFK.

Detalj av dekoren på takbjelkane i salen. Foto: Ann Steindal. HFK.



Hordaland fylkeskommune har dei seinare åra pussa opp og restaurert 
hovudbygningen på Stend. Bygningen frå 1680-talet framstår i dag  
i «tradisjonell bergensstil» med preg av nybarokk.

I dette heftet får du i kortform historia om Stend hovudgard. Like sidan 
yngre jernalder har det vore fast busetnad og velstand i dette området. 
Garden, som kan ha vore høvdingsete, høyrde  i mellomalderen til 
Nonneseter kloster i Bergen. I perioden 1682-1741 hadde garden, som 
kom i privat eige i 1528, status som adeleg setegard. Søndre Bergenhus 
amt overtok garden i 1861 og han har deretter vore i fylket si eige.  
I 1866 vart det etablert jordbruksskule på Stend og jordbruksutdanninga 
er framleis ein del av tilbodet ved dagens Stend vidaregåande skule.

Hovudhuset er ein treskipa bygning frå 1680-talet. På 1700-talet var 
det mellom dei største og flottaste lystgardane utanfor Bergen – med 
hovudhus og hageanlegg det gjekk gjetord om. Dei store måleria med 
bibelmotiv, som heng i Riddarsalen, er frå denne tida.

Ei totalrenovering vart gjennomført i 1922, og planløysinga er i 
hovudsak frå den gongen. Hovudbygningen vart freda i 1924 og er den 
einaste freda bygningen Hordaland fylkeskommune eig.

Fylket nytta bygningen til skuleføremål fram til 1970-talet. 
Fylkeskommunen vedtok i 1986 å bruka bygningen til kulturføremål og 
representasjonslokale. 

Velkomen til Stend hovudgard!

Fylkesordførar

Velkomen til Stend!



• eigaRaR av stenD •
Vi har få sikre opplysningar om kven som først eigde - og rydja – Stend, 
men det var fast busetnad og velstand her frå yngre jernalder. Garden 
kan ha vore høvdingsete. I mellomalderen veit vi at Stend høyrde under 
cisterciensarordenen på Nonneseter kloster. Då antonittarordenen  
tok over Nonneseter i perioden 1507 – 1528 følgte Stend med. 

1528 Den danske adelsmannen Vincens Lunge fekk klostergodset etter 
Nonneseter i gåve av kong Fredrik I. Stend vart verande i Lungeslekta 
si eige like til 1680, då Kirsten Bildt selde Stend og fleire andre gardar 
i Fana. 

1680 Den dansk-norske embetsmannen Hans Christophersen Hiort 
kjøpte fleire gardar, mellom desse Stend. I 1682 vart Hiort adla og 
fekk kongebrev på at Stend skulle vere adeleg setegard.

1691 Enkja hans, Anna Maria Heidemann, tok over garden i nokre år. 
1696  Tollforvaltar, kjøpmann og commerceråd Henrik Rye kjøpte Stend. 
1705  Stiftsskrivar og assessor Wilhelm Hansen fekk hand om  

setegarden i Fana. 
1733  Hansen kom i gjeld til staten, og kong Kristian VI tok over 

eigedommane hans. 
1741 Wollert Danckertsen kjøpte garden for 3 030 riksdalar – utan 

setegardsrettar. 
1762 Enkja hans, Katarina Meyerhoff, tok over garden i nokre år.
1765 Søster til Danckertsen, Gjertrud Krohn, eigde Stend fram til ho 

døydde i 1771. 
1772 Ved skiftet etter henne, overtok to av sønene, Danckert D. Krohn 

og Wollert D. Krohn, Stend for 1 150 spesidalar (spdl.) 
1782  Kjøpmann og hoffagent Wollert D. Krohn og kona  

Wenche Cicilie de Besche, vart eineeigar av Stend. 
1792  Sonen, agent Wollert Krohn, fekk skøyte på Stend frå mor si. 
1834  Sonen, konsul Wollert Krohn overtok garden til ein takst  

av 6 000 spdl. 
1842 Stend vart no selt ut av Krohnslekta til dr. philos.  

Wollert Konow d.e.

 17.02.1861 Wollert Konow d.e. heldt av nokre husmannsplass til seg 
sjølv og selde hovudbruket til Søndre Bergenhus Amt, som få år 
seinare starta opp jordbruksskule på garden. Nemninga «amt» vart 
erstatta med «fylke» ved lov av 14. august 1918 og Stend er i dag eigd 
av Hordaland fylkeskommune. 
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Garden Stend ligg inst i 
Fanafjorden, mellom Hordnes i 
sørvest og prestegarden i Fana 
i søraust. I mellomalderen vart 
gardsnamnet truleg skrive Steinn, 
ein skrivemåte som òg var i bruk 
på 1500-tallet. Men alt då var det 
vanleg å skrive namnet berre med 
vokalen e, anten som i 1500-talls-
formene Sten, Stenne, Stenn eller 
Steend, eller som i Steen, Steene eller 
Steenegaard på 1600- og 1700-talet. 
Frå 1890 har det offisielle namnet 

på garden vore Stend. Namnet 
tyder rett og slett stein, men det  
er uklart kva dette viser til.

Det gamle namnet på 
Fanafjorden, Steindarfjorðr, er 
utleidd av namnet på garden. 
Steindarfjorðr vart i mellom-
alderen brukt om mesteparten 
av bygdene Fana, Laksevåg, 
Årstad og ein liten del av Haus. 
Dette tyder på at garden hadde 
ein sentral funksjon i området, 
og kan ha vore høvdingsete 

 Garden 

Rekonstruksjon av langskipsnaustet i  Bjør vika 
på Stend. Rekonstruksjon ved Arkikon.
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før rikssamlinga. Det er funne 
tufter etter eit langskipsnaust frå 
jernalderen i Bjørvika. Naustet var 
heile 8 meter på det breiaste og 
32 meter i lengde og er datert til 
om lag 200 e.Kr. Eit så stort naust 
nær tunet vitnar om fast busetnad 
og solide økonomiske overskot på 
Stend tilbake til forhistorisk tid.

I mellomalderen høyrde 
garden til Nonneseter kloster  
– først under cisterciensarordenen 
og frå 1507 under antonittar-
ordenen. Klosteret låg mellom 
jernbanestasjonen og Bystasjonen 
der den vestre tårnfoten og 
eit korkapell av klosterkyrkja 
er bevart. I 1528 gav kong 
Frederik 1 kloster og tilhøyrande 
gods til riksråden Vincens 
Lunge. Stend vart verande i 
Lungefamilien like til 1680. 

Fram til andre halvdel av 
1600-tallet var det få byborgarar 
som åtte gardar i Fana. I 1660-åra 
byrja det store salet av krongods, 
og enkelte embets- og kjøpmenn 
i Bergen kjøpte då gardar som 
dei gjorde om til «avlsgardar». 
For eigarane kunne overskotet 
frå gardsproduksjonen gje tilskot 
av matvarer, men òg kontantinn-
tekter om varene vart selte i byen. 

I 1680 fekk den dansk-norske 
embetsmannen, generaltoll-
forvaltar Hans Christophersen 
Hiort hand om fleire gardar i 
Fana, mellom desse Stend. Fram 
til denne tida hadde Stend vore 
delt i tre eller fire bruk drivne 
av leiglendingar. Hiort slo dei 
saman til eitt hovudbruk, og frå 
hans tid til 1861 var det berre 
eitt bruk på garden. Som andre 
avlsgardeigarar tilsette Hiort ein 

Mellom eiketrea ovanfor nausttufta ligg ein 
mystisk steinring, 17 meter vid, med ei flat 
steinblokk i midten. Steinane vart lagde på 
plass for kring 2000 år sidan. Truleg var dette 
ei form for kultplass eller tingstad.  
Foto: Ann Steindal. HFK.

Tuftene etter husmannsplasset Eike vollen. 
Det var mange husmenn på Stend, men 
då jordbruksskulen tok over, måtte alle 
 forlate  garden. Ein kan framleis finne tufter 
også  etter husmannsplassa Stendavika og 
 Mjelke viken. Foto: Ann Steindal. HFK.
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rådsmann til å styre garden for 
seg, og rådsmannen hadde både 
gardsdrenger og andre tenarar til å 
hjelpe seg med drifta. 

Det kongelege privilegiebrevet 
Hiort mottok i 1682 gjorde Hiort 
til adelsmann og Stend fekk status 
som adeleg setegard, den einaste i 
Fana. Setegardsrettane på garden 
vart ståande fram til 1741. 

Etter nokre år i hendene på 
enkja etter Hiort, vart garden selt 
til tollforvaltar Henrik Rye. Rye 
budde i Bergen og brukte hovud-
sakleg Stend som sommarbustad. 
Rundt 1705 kjøpte stiftsskrivar 
Wilhelm Hansen den adelege 
setegarden og han vart verande 
på garden i nærare tre tiår. På 

hans tid bestod garden av hovud-
bygning, paktarhus, vedhus, flor, 
hestestall, rullehus og stove; alle 
tekte med panner. I tillegg var det 
kvernhus, torvhus, løe, to vanlege 
naust, og fire sjøbuer og eitt naust 
under same tak. 

Kan hende var Hansen ein 
levemann, i alle fall skulda han 
staten så store summar i 1733 at 
alt godset hans måtte på auksjon. 
Interessa var så lita at det måtte 
ny auksjon til. Hausten 1733 kom 
det bod på alle gardane, med 
unnatak av Stend, jamvel om 
den opphavlege taksten på 2500 
riksdalar då var redusert med 
500 riksdalar. Stend var no utan 
adelege privilegier og låg dessutan 

Auksjonsplakat frå 1739. Alt godset etter Vilhelm Hansen måtte tvangsseljast i 1730-åra.  
Rosendal baroni: Lover etc., 2, 1733–1750. Statsarkivet i Bergen.
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så langt frå byen, at gardsdrifta 
kasta vesentleg mindre av seg enn 
frå meir bynære gardar. Jamvel 
om taksten var redusert, var den 
likevel så høg at vanlege bønder 
ikkje kunne løysa han inn. Stend 
var blitt eit herresete – med eit 
hovudhus og hageanlegg det etter 
kvart skulle gå gjetord om. 

Wollert Danckertsen kjøpte 
herresetet i 1741. Til forskjell 
frå andre byborgarar, budde 
Danckertsen mykje av tida på 
garden. Interessa for å drive gard 
var no låg blant byborgarane, 
og det vart vanleg å pakte vekk 

gardane på åremål. På Stend 
var det i periodar to paktarar på 
hovudbruket. Paktarane fekk 
ansvar for produksjonen og 
omsetninga på garden, mot å 
betale årlege avgifter til eigaren. 
Avgiftene i Fana var høge 
samanlikna med andre område, og 
dette stilte store krav til paktarane. 
Som andre bønder i området 
fekk paktarane inntektene sine 
frå mjølkesal i byen. For å få 
tilstrekke leg overskot til å betale 
høge avgifter, måtte paktaren 
legge inn ekstra mykje arbeid, 
vere dyktig og leve sparsamt. 
Mange av paktarane på Stend og 
elles i Fana kom frå Sunnfjord; og 
det heitte seg at sunnfjordingane 
var ekstra flinke med husdyrstell  
– og slik utkonkurrerte fanabuane. 

Enkja etter Danckertsen selde 
Stend til ei søster av Wollert 
Danckertsen, Gjertrud Krohn. 
Etter eit skifte i 1772 overtok 
sønene hennar. Dei to brørne 
Danckert og Wollert Krohn sat 
då – saman med Johan Fredrik 
Cappe på Store Milde – med 
dei fleste borgareigde gardane 
eit stykke utanfor Bergen. 
Krohnslekta vart verande på 
Stend i over hundre år.

Frå 1782 vart Wollert Krohn 
og kona Wenche Cicilie de Besche 
eineeigarar av garden. Krohn 

Wollert Danckertsen Krohn (1765–1834) 
kjøpte ei rekkje gardar i Fana på 1700-talet. 
Carl W.Schnitler og A.M. Wiesener:  Bergenske 
malte portrætter 1600–1850. Bergen, 1912.



 · 7 ·

var på denne tida ein av Bergens 
rikaste menn. Han hadde hand 
om så mange eigedommar, at 
det er sagt at han reiste over 
eigen eller broren sin grunn heile 
vegen frå Bergen til Stend, med 
unnatak av dei stykka han fór med 
båt. Under Krohnfamilien voks 
innmarks arealet på garden – i takt 
med nyrydding og dyrking av dei 
mange husmannsplassa som vart 
tekne opp utover på 1700-tallet. 

Inntektene frå fiske og 
fisketilverking var viktige på Stend 
og kunne i periodar overstige 
inntektene frå gardsdrifta. 
Alle nausta og sjøbuene på 
eigedommen kring 1700 vitnar 
om meir enn vanleg aktivitet ved 
sjøen. Eigarane på Stend dreiv 
notfiske i over 150 år, frå 1700 til 
1850-åra, og sildefisket på garden 
kjenner vi frå matriklar frå 1665 
og 1723. Ved skiftet etter Wollert 
Danckertsen i 1762 var det store 
mengder salt, tønner og klippfisk 
på garden, og frå Wollert Krohn 
si tid veit vi sikkert at klippfisk 
vart tilverka og omsett i stor 
skala. Slik verksemd kravde mykje 
kapital. I 1793 kjøpte Krohn store 
mengder tran og tørka sei av 
fiskarane i Fanafjorden. Han salta 
og tørka over 40 000 torsk på 
berga ved sjøen – til ein verdi av 
over 2000 riksdalar. 

Fiskeriverksemda, og især 
klippfisktilverkinga, kravde mange 
arbeidshender. Dei gav såleis 
ikkje berre inntekter til eigarane, 
men òg levebrød til dei mange 
husmennene og strandsitjarane på 
Stend og omkringliggande bruk. 

I andre halvdel av 1800-talet 
selde stadig fleire byborgarar 
lystgardane sine utanfor Bergen. 
Kvifor dei gjorde dette, er 
vanskeleg å seie, men det kan vere 
at lystgardar på landet ikkje lenger 
gav same prestisje i bysamfunnet. 
Mot slutten av 1800-talet er i alle 
høve berre ei handfull gardar i 
hendene på byborgarar. Etter vel 
hundre år under Krohn-familien, 
og tjue år med Wollert Konow 
d.e. som eigar, vart òg storgarden 
på Stend seld. Hovudbruket vart 
kjøpt av Søndre Bergenhus amt 
i 1861, men Konow tok unna to 
husmannsplass ved sjøen – med 
elv og møllebruk – til seg sjølv. 
Konowfamilien vart på denne 
måten verande på Stend, og slo 
seg opp mellom anna opp på 
mølledrift. 

Amtskommunen tok til med 
landbruksskule (namnet vart 
endra til jordbruksskule i 1949) 
på eigedommen i 1866, og frå då 
og fram til i dag har Stend vore 
jordbruksskulegard.
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Hovudhuset frå 1680-åra
Stend gamle hovudgard har ein 
treskipa hovudbygning frå første 
del av 1680-talet. Huset er reist 
i tre med kjellar, hovudetasje 
og loft, som seinare er tilført 
ark utstikk og kvist. Hovudfløya 
måler 27 x 9,5 meter med ei 
takhøgd på 3,2 meter. Sidefløyene 
er 6,5 x 16,5 meter og er 
2,8 meter under taket. 

Hiort sette opp hovudhuset 
med midtfløy og to sidefløyer 
truleg i 1681. Den trefløya 

grunnplanen var vanleg på 
herregardar i Noreg frå midten 
av 1600-talet, med baroniet i 
Rosendal som eit tidleg døme. Til 
forskjell frå baroniet, vart hovud-
huset på Stend ført opp i lafta 
tømmer. Byggestilen var barokk, 
og som fleire andre herregardar i 
denne tida, fekk huset høgt valma 
tak på midtfløya; noko lågare 
på sidefløyene. Sidefløyene på 
Stend vender mot inngangspartiet 
og tilkomstvegen frå sjøen. På 
1700- talet vart det vanleg med 

 Bygningane 

Riddarsalen. Foto: Ann Steindal. HFK.
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panelte fasadar på embetsmanns- 
og borgarhus. Ettersom Stend var 
adeleg setegard, vart truleg ytter-
veggene tidleg kledde. Kanskje 
fekk dei panel alt i Hiort si tid.

 Innvendig finn vi framleis 
spor frå denne tida. Den store 
stova, som blir kalla Riddarsalen, 
var vanleg å sjå på danske 
adelsgods i samtida, sjeldnare i 
Noreg. Salen på Stend har fleire 
originale element, mellom anna 
dekorasjonane på takbjelkane i 
fransk barokk stil som har vore 
samanlikna med dei på statthaldar 
Gyldenløve sin herregard i Larvik.

Dei fleste av veggene i 
huset vart først måla, for med 
måling kunne dei takast i bruk i 
påvente av meir påkosta utstyr. 
Tapetsering kunne ikkje gjerast 
før tømmeret hadde sett seg. 

Representasjonsromma må tidleg 
ha vore kledde med tekstiltapet, 
slik som dei som vart funne ved 
restaureringa av daglegstova 
(salongen), eventuelt med 
gyllenlêr. 

Stend var adeleg setegard, 
og Hiort budde på garden. 
Hovudhuset har uvanleg mange 
små rom, slik at det var plass til 
både herskapet og overnattings-
gjester. Herskapet sov truleg i 
romma nær daglegstova, den no 
sinoberraude salongen, der det 
var fem mindre rom. Ettersom 
det var tale om adeleg hushald-
ning, var det truleg eigne kammer 
både til herren og frua, og eit 
barnekammer i tilknytning til 
sengekammeret. 

Ut mot hageanlegget på den 
andre sida av inngangshallen, 

Johan F.L. Dreiers prospekt frå 1816 er rikt på detaljar og ei god kjelde til informasjon om hus og 
hage då Krohnfamilien eigde garden. Utsnitt. Vestlandske kunstindustrimuseum.
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låg tre små kammers på rekkje. 
Desse hadde opphavleg dør inn 
til Riddarsalen, og var etter alt å 
døme sengekammer eller garde-
robe for gjester. Frå 1765 er dei 
omtala som sengekammer, og på 
denne tida var tre av dei ti kamra 
i huset måla, medan sju av dei var 
kledde med tapet. 

Frå daglegstova var det dør til 
kjøkkenet i sørfløya, som hadde 
stor grue og tilkomst frå garden. 

Nordfløya hadde eit stort rom 
med dør frå Riddarsalen. Under 
sidefløyene var det kjellar, og i eitt 
av kjellarromma bryggarhus med 
dør rett inn frå garden.

Hovudhuset på Stend var 
lenge det største i Bergen og 
omland - med ei total grunnflate 
på om lag 475 m2. Til saman-
likning hadde Lysekloster 350, 
Lungegården 325 og Stiftsgården 
432 m2. 
 
stend som lystgard
Då Wollert Danckertsen tok 
over i 1741, hadde garden mista 
setegardsrettane. På 1700-talet 
var Stend like fullt blant dei aller 
største, flottaste og mest påkosta 
lystgardane utanfor Bergen. 
Hovudbygningen hadde allereie 
funne si grunnform og det meste 
av påkostingane på huset i denne 
tida gjekk til å auke «komfort-
sona» – med kakkelomnar i dei 
fleste romma og staseleg interiør. 
Dei store måleria med bibelmotiv 
som no heng i Riddarsalen, er 
frå denne tida. Då Gjertrud 
Krohn overtok i 1765 hadde 
hovudhuset fem tapetserte stover 
og ti sengekammer. Huset hadde 
òg 11 kakkelomnar, eit stort 
kjøkken med spiskammer og på 
loftet ei «smuk» ark til hagen og 
to matbuer. I tillegg kom dei tre 

Den store alléen frå sjøen var karakteristisk 
for lystgardane utanfor Bergen. Her er alléen 
tydeleg markert i ein kopi av Werner Christies 
kart frå 1776. Riksantikvaren.
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store romma og bryggarhuset i 
kjellaren.

Kring 1750 vart det bygd ei 
stor midtark ut mot hageanlegget. 
Arka vart bygd på stolpar og 
gav slik eit overbygg over døra 
mot hagen. Hageanlegget, som 
var staseleg utbygd allereie før 
1733, vart ut over 1700-talet 
segnomsust. I 1790-åra skal 
Wollert Krohn ha sett i gang ei 
omfattande modernisering av 
huset innvendig, i louis-seize-stil. 

Gjennom det meste av 1700-
talet og langt ut på 1800-talet var 
hovudhuset på Stend hovudsakleg 
sommarbustad for eigarane på 
garden. Stadig fleire velståande 
byborgarar, kjøpmenn og embets-
menn, kjøpte seg «lystgardar» nær 
byen i denne tida, og ved byrjinga 
av 1800-talet var det vel 70 fritt-
liggjande byborgarhus, òg kalla 
kjøpstadbygningar, kring Bergen. 

Hovudhusa på lystgardane var 
iaugefallande plasserte i terrenget, 
anten på eit høgdedrag med vidt 
utsyn til alle kantar eller på eit 
platå med god utsikt, slik som 
på Stend. På denne tida fanst 
det få køyrevegar og sjøen var 
einaste ferdselsåre. Til Stend kom 
køyrevegen gjennom Rådalen 
frå Nordås først i 1770-åra. Frå 
Nordås måtte ein i båt over 
Nordåsvatnet når ein skulle til 

og frå Bergen. Før køyrevegen 
kom – og i lang tid etter – gjekk 
transporten difor med båt rundt 
Kvarven. Tilknytninga til fjorden 
var såleis viktig for Stend. Det 
første som møtte dei som kom 
sjøvegen til garden, var den 
lange alléen frå sjøen og opp til 
hovudportalen i midtaksen på 
anlegget. Djupneverknaden av 
alléen og symmetrien i fasaden 
gav hovudhuset eit herskapleg 
inntrykk når ein nærma seg frå 
sjøen. Slike alléar var å finne på 
mange lystgardar kring Bergen på 
1700-talet. 

Vi kjenner dessverre ingen 
omtale av det meir selskaplege 
livet på herregarden. Vi veit at 
kong Christian 5. var gjest under 
si store noregsreise i 1685. Etter 
segna var det først og fremst 
ein lysttur, men kongen hadde 
òg med ein offiser som skulle 
vurdere om det kunne byggjast 
eit fort eller liknande som del av 
forsvaret av Bergen. 

Wollert Krohn budde på Stend 
om somrane og heldt stort og 
selskapleg hus. Der fantes ofte byens 
fineste familier. 

Etter at Wollert Konow og 
kona Maria overtok garden i 
1843, kom Maria sin far, Adam 
Oehlenschäger, på vitjing: Igiennem 
en lang Allee med veldyrkede Marker 





Hovudfløya med arkutstikk mot hagen. 
Foto: Ann Steindal. HFK.
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Hovudhuset framstod uendra frå Krohnfamilien si tid til andre halvdel av 1800-talet bortsett  
frå nokre vindusutskiftingar, men fordums lyst- og selskapsliv og hageprakt fann ein få spor   
av i andre halvdel av 1860-åra. Foto: Knud Knudsen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Foto: Synnøve Gjermundnes. Hordaland fylkeskommune.

til begge Sider, begrændset af  nøgne, 
høie Kæmpefielde, kom vi til Gaarden, 
hyggeligt og smukt indrettet. Den 

danske diktaren var velkjend 
for folk i Bergen, og han gjorde 
adskillige Visitter, og det varede ikke 
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længe, før de kiære Bergensere viste mig 
Giæstfrihed og Hæder. Han var på 
herregarden i seks veker og skreiv 
seinare i eit dikt til svigersonen:

Det skiønne Steen jeg ei kan glemme,
Hvor Dalen flader sig saa smukt,
Indsluttet lunt af  Biergets Bugt,
Hvor Toppen vækker Stormens Stemme.
Og nu den skiønne Vei til Havet,
Naturens egen Poesie,
Der finder jeg Dit Fiskeri
Med Hytter, Baade, rigt begavet. 

ombygging til skulebruk  
og restaurering
Etter at amtskommunen overtok 
Stend på 1860-talet, vart hovud-
huset som hadde forfalle ei tid, 
bygd om til undervisningsbruk 
og bustad for lærarane ved skulen. 
I 1922 vart det gjennomført ei 
totalrenovering og «tilbakeføring» 
av hovudhuset, mellom anna 
basert på funn i Riddarsalen. 
Fleire av dørene i Riddarsalen vart 
blenda og veggene trekte med 
dei gråbeige lerretstapeta vi finn i 
dag. Nedst på tapeta vart det måla 
imiterte fotpanel etter mønster 
av det opphavlege fotpanelet og 
i same stil som takbjelkane. Både 
dette arbeidet og restaureringa 
av takbjelkane vart utførte av 
målaren Domenico Juul Erdmann, 
medan arkitekt Erlend Tryti 

hadde ansvar for restaureringa 
som heilskap. 

Under restaureringa vart nye 
element tilført og ein del gamle 
endra eller fjerna. Av det som 
forsvann, var mellom anna spora 
etter moderniseringa i louis-seize-
stil frå 1790-åra, medan til dømes 
måleria med bibelmotiv no kom 
på veggene i Riddarsalen. Kvar 
desse opphavleg har hengt, veit 
vi ikkje sikkert. I tillegg kom det 
no større endringar på eksteriøret, 
mellom anna endra takform, kvist 
på loftet, søyler under midtarka 
og nye vindauge.

Hovudhuset vart samstundes 
tilrettelagt for ny og intensiv bruk 
av loft og hovudetasje. Kvistane 
utvida bruken av loftet, og gav 
rom til «moderne» personal-
leilegheiter og elevhyblar. Alle 
opphaldsromma fekk dessutan 
straum og vedomnar, og det vart 
lagt inn vatn til fleire kjøkken og 
eit felles vaskerom. 

Kyrkje- og undervisnings-
departementet vedtok 27. februar 
1924 å frede hovudhuset på Stend 
med heimel i Lov um bygnings-
freding av 3. desember 1920. 
Fredingsvedtaket vart tinglyst 
9. desember 1924. Hovudhuset 
står i dag hovudsakleg med plan-
løysingar som etter restaureringa 
i 1922. 
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Hovudhuset i dag
Hovudhuset var lenge i bruk som 
undervisningslokale og lærar
bustad for jordbruksskulen. 

I 1977 var hovudbygningen 
i dårleg stand. Rektor ved 
jordbruksskulen, Arne Østgård, 
tok opp problemet med 
fylkeskommunen som eigar og 
i 1978 vedtok Hordaland fylkes
kommune at den freda bygningen 
skulle setjast i skikkeleg stand. 
Taket skulle reparerast og nordre 
del av huset restaurerast. Arbeidet 
skulle omfatte reparasjon av 
tak, takrenner og piper, måling 
av bygningen og restaurering 
av nordfløya, med mellom anna 
kjøkken og WC i tilknytning til 
Riddarsalen. Kostnadsoverslaget 
var om lag kr. 450 000. 

I 1986 gjorde fylkeskulturstyret 
og fylkesutvalet vedtak om at 
heile hovudfløya skulle frigjerast 
til kulturformål og representa
sjonslokale for Hordaland fylkes
kommune. Stend jordbruksskule 
frigav bygningen, og det admi
nistrative ansvaret for bruk og 
vedlikehald av hovudbygningen 
vart lagt til fylkesbyggesjefen. 

I samband med opprettinga av 
Hordaland teater i 1988, gjorde 

Hordaland fylkeskommune avtale 
om at teatret skulle få disponere 
sidefløyene i det freda huset til 
administrasjon, verkstad og lager. 

Tidleg på 1990talet vart 
tekstiltapetet i salongen (dagleg
stova) teke ned og restaurert,  
og i 2005 starta arbeidet med å 
restaurere salongen og tilstøy
tande rom. Salongen vart utvida 
til tidlegare storleik. Dei originale 
tekstiltapeta, som viste seg å vere 
i svært dårleg stand, passa såleis 
ikkje lenger. Planen er at veggene 
i salongen på sikt skal dekkast 
med ein kopi av dei tekstiltapeta 
som vart fjerna på 1990talet. 

Hovudhuset på Stend, er det 
einaste freda bygget Hordaland 
fylkeskommune eig. Hovudhuset 
skal etter planen nyttast til 
representa sjonar og møtelokale, 
og ein ønskjer og å rekonstruere 
delar av den gamle hagen, som 
lenge var ein viktig del av den 
arkitektoniske heilskapen 
og kulturmiljøet på Stend. 
Hovudhuset framstår i dag i 
«tradisjonell bergensstil» med  
preg av nybarokk.
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Hagen er først omtala i kjelder  
frå 1730-åra, men truleg var 
det hage på Stend alt i Hiort si 
tid. Under Krohnfamilien fekk 
hagen si endelege form og vart 
endå meir påkosta og stelt. I ei 
topografisk skildring frå 1779 vart 
det hevda at hagen i Størrelse og 
Smukhed neppe har sin Lige paa disse 
Grændser. 

Ved å samanstille informasjon 
frå spreidde skriftlege kjelder, 
kartet til Christie frå 1776 og 
Dreiers detaljrike prospekt frå 
1816, får vi eit godt bilete av 
korleis hagen såg ut på denne tida. 

Frå sjøen førte ein stor allé av 
lønn og hestekastanje opp mot 
sidefløyene og borggarden på 
hovudhuset, medan hagen var 
anlagt på baksida av huset, mot 
nordaust. Forma var rektangulær, 
men ikkje heilt symmetrisk plas-
sert i høve til hovudhuset. Rundt 
hagen var det bygd ein torvtekt 
steinmur – med tre snorrette 
kanalar innafor muren. Kanalane 
var truleg anlagt for å drenere 
den våte grunnen, men gav 
samstundes hagen eit «hollandsk» 
preg. Mot nordvest var det fire, 
djupe fiskedammar med karussar 

 Hagen 

Rekonstruksjon av hageanlegget på Stend. 
Carl W. Schnitler: Norske haver i gammel tid. Oslo, 1924. 
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og karper, medan ein gulblomstra 
slyngvekst snodde seg langs 
damkantane. 

Mot nordaust låg ein 
storslått bogegang av ask og 
lind, som også gjorde ein sving 

Johan F.L. Dreiers prospekt gjev eit detaljert bilete av hagen i 1816. Utsnitt.  
Vestlandske kunstindustrimuseum.

Ask (Fraxinus excelsior)  
Wikipedia. Orig.:. Prof. Dr. OttoWilhelm 
 Thomé: Flora von Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Gera, 1885.

Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) 
Wikipedia. Orig.: Prof. Dr. OttoWilhelm 
 Thomé: Flora von Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Gera, 1885.



 · 19 ·

om søraustenden av hagen. 
Der munna lauvgangen ut i eit 
«lysthus» av tre kring ein rund 
plass. 

Like ved hovudhuset låg eit 
sirleg anlagt blomeparterre  
– med rettlinja og sirkelrunde 
bed. Om ein gjekk i rett linje 
frå midtgangen i hovudhuset, 
kom ein først til parterret, vidare 
gjennom ein kort lauvgang og til 
sist ut i ein paviljong, som avslutta 
perspektivet. Hagen hadde også 
skulpturar; laga i og henta frå 
København. I tillegg til pryd-
hagen, var det kjøkkenhage der 
det vart dyrka frukt og grønsaker. 
Det vart også bygd eit relativt 
stort drivhus. 

Krohnfamilien var velståande 
og nytta store summar på å 
utvikle og halde hagen ved like. På 
desse områda var familien repre-
sentantar for opplysningstidas 
aukande interesse for utforsking 
av naturen. Til å hjelpe seg, 
tilsette dei eigne gartnarar, og 
det var gartnarar på Stend i alle 
høve frå 1780-åra. I 1811 var det 
heile to tyske gartnarar, Joachim 
Henrich Steffens frå Lübeck og 
Martin Schäffer. Sistnemnde 

importerte liljer og roser frå 
England, hyasintar, narcissar og 
levkøyar frå Nederland og årleg 
vart det send mengder av planter 
frå handelsgartnarfirmaet J.N. 
Bøckmann i Hamburg. 

Vedlikehaldet av ein så påkosta 
hage var svært ressurskrevjande, 
og Schäffer vart den siste store 
gartnaren på Stend. Etter hans 
tid gjekk det nedover med hagen, 
og drivhuset var i forfall alt kring 
1830. Då delar av garden vart 
kjøpt opp av Søndre Bergenhus 
amt i 1861, var hagen så 
forfallen at han vart rydda vekk. 
Jordbruksskulen anla seinare ein 
rein nyttehage og gav elevane 
etter kvart undervisning i hage-
bruk, frukt og grønsakdyrking, 
men det praktfulle lysthage-
anlegget var då heilt radert ut.

Karpe. Wikipedia.
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I 1849 etablerte Søndre 
Bergenhus amt den første 
jordbruksskulen i Hordaland. 
Skulen vart lagt til Sandvik 
i Kvinnherad, etter at amtet 
hadde framforhandla ein 15-årig 
forpaktingskontrakt der. I 1862 
vart skulen i Kvinnherad lagt 
ned, og då var Stend kjøpt som 
ny jordbruksskulegard. Det gjekk 
likevel nokre år før den nye 

skulen kom i drift, ettersom amtet 
dei neste åra brukte store summar 
for å vaske sauene i Hordaland 
frie for skabb! Skabbaksjonen 
starta i 1862, og dei neste åra 
vart heile 129 000 sauer og 8 000 
geiter vaska, medan garden vart 
leigd ut til ein privatperson.

I 1866 byrja så jordbruks-
skulen på Stend med Georg 
Alexander Wilson som styrar. 
Med skulen kom ei større 
om velting og eit nytt fokus til 
gards: rasjonell jordbruks- og 
skuledrift. På få år gjennomgjekk 
store delar av landskapet på Stend 
endringar. Hagen og alléen ned til 
sjøen vart fjerna og ein gravhaug 
nord for hovudhuset skal ha lidd 
same skjebne. Små haugar i land-
skapet fekk tilført jordmassar og 
vart planerte ut, og det vart sett  
i gang omfattande treplanting.  
I randsonene av den dyrka marka 
og på det snaukledde Stendafjellet 
kom det no skog. 

Hovudhuset vart bygd om 
for å huse elevar, personale og 
undervisning. Etter kvart vart 

  Jordbruksskulen 

Georg Alexander Wilson var første styrar ved 
skulen frå 1866–1886. Ukjend fotograf.  
Stend vidaregåande skule.
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Det første avgangskullet på Stend Landbruksskule i 1868. Ukjend fotograf.  
Stend vidaregåande skule.

Landbruksskulen tok tidleg i bruk reiskapar og metodar for meir rasjonell drift, som til dømes 
denne hesteriva, som letta slåttearbeidet på større bruk i Hordaland etter 1900.  
Foto: Henry Oma. Stend vidaregåande skule. 

det anlagt ein større nyttehage og 
det vart sett opp nye bygningar 
– både ulike driftsbygningar og 
internat. Skulen hadde starta opp 
med 13 elevar i 1866 og i 1890-åra 

steig elevtalet til 20, samstundes 
som kursa vart reduserte frå to 
år til halvtanna år. I 1917 vart 
kurs tilbodet meir differensiert, og 
stadig fleire elevar kunne heretter 
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velje frå korte vinterkurs til toårige 
kurs. Frå 1866 til 1916 hadde 
skulen 802 elevar, og dei neste  
50 åra kom 2342 nye elevar til. 

Jordbruksskulen på Stend fekk 
sosiale og økonomiske følgjer 
både i nærmiljøet og vidare 
ikring. Dei første som merka 
dette, var husmennene som vart 
oppsagde frå plassa sine då skulen 
overtok garden. Etter kvart kom 
både elevar, lærarar og driftige 
og samfunnsengasjerte styrarar 
til å sette sitt preg på korleis 
skulen og enkeltgardar i fylket 
vart drivne, men òg den breiare 
samfunnsutviklinga. 

Den første styraren, 
Wilson, var blant dei første i 

landet som tok i bruk silo og 
slåmaskin. Wilson gjorde mykje 
forsøksarbeid, både med ulike 
plantesortar og tekniske reiskapar, 
og utvikla sjølv ein ny plogtype, 
«Stendaplogen». Den neste 
styraren, Ole R.A. Sandberg, var 
ein meir påhalden skulestyrar, 
men var mellom anna pådrivar for 
å få bygd Osbanen mellom Os og 
Nesttun med stasjon på Stend. 

Jordbruksskulen på Stend har 
vore i kontinuerleg drift sidan 
1866. I 2006 endra skulen namn 
til Stend vidaregåande skule 
og fekk samstundes eit breiare 
fagtilbod, men naturbruk er 
framleis blant utdanningstilboda 
ved skulen.

Stend Jordbrukskule i 1936 med det gamle hovudhuset, skule- og internatbygg, ny hage og åkrar 
og dei skogkledde lundane ned mot sjøen. Foto: Widerøe. Billedsamlingen, UiB.
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Konduktør (landmålar)  
Werner H. Christie sitt  
kart over Stend frå 1776.  
Utsnitt. Statsarkivet i Bergen.



Den gRøne stova 
Denne stova var ikkje del av restaureringa i 2005–2008,  
men utforminga vart tilpassa restaureringa av 
daglegstova («salongen») Karmane (geriktene) rundt 
fyllingsdørene i nord og sør har stilpreg av empire. 
Rommet er møblert med ein biedermeiersalong,  
som kom på mote tidleg på 1800-talet. 

Den grøne stova. Foto: Ann Steindal. HFK.



Daglegstova  
(«salongen») 

Daglegstova til dei tidlegare eigarane vart  
utvida til opphavleg størrelse under 
restaureringa i 2005–2008 ved arkitekt  
Elin Thorsnes.  
Veggane vart då plata og måla i sinoberraudt. 
Opphaveleg var det måla lafteveggar, og 
fargen på veggane i dag, er funnen på eitt av 
målingslaga. Veggane i stova fekk trekk kring 
1700, mellom anna eit vevd ulltapet, som vart 
tatt ned og restaurert i 1991. 
Ein interessant detalj i rommet, er den 
bevarte skapdøra. Døra syner ulike målingslag 
og gjev oss eit glimt av lafteveggane ikring. 
Kva funksjon den vetle døra kan ha hatt,  
er ei kjelde til undring. Omn, møblement og 
andre detaljar er av nyare dato. 

Skapdøra. Foto: Ann Steindal. HFK. 

Daglegstova. Foto: Ann Steindal. HFK. 

Ulltapetet. Foto: Inger Raknes 
Pedersen. HFK.
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