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Valbergtårnet 

er et tidligere branntårn (26,66m 

på Valberget i Stavanger. 

Tårnet ble bygget i årene 1850–1853 som utkikkstårn 

for byens vektere. Nye brannvarslingssystemer gjorde 

etter hvert vekterne overflødige, og den siste vekteren 

i Valbergtårnet sluttet i 1922. 

Tårnet er i dag fredet og har et lite vektermuseum 

åpent for publikum. 

Det kan også leies til arrangementer. 
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Viking House ble skapt av Bård Titlestad og Line Murphy høsten 2017. Bård Titlestad er forfatter, forlagssjef i Saga Bok 
AS, og nestleder i stiftelsen The Saga Heritage Foundation. Line Murphy er Destination Expert hos GuideCompaniet AS 
og har jobbet i reiselivet i Rogaland siden 2007. 

Viking House er eid av GuideCompaniet, Saga Bok og DSD. Vår visjon er å tilby formidling av vikingtid i verdensklasse. 
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Gamle Stavanger, 

eller Straen som 

området også kal-

les, er Nord-

Europas best bevar-

te trehusbebyggel-

se. Det er den eldre 

bebyggelsen i skrå-

ningen vest av Vå-

gen i Stavanger som 

i dag omfattes av 

begrepet. I tall ut-

gjør dette 173 ver-

nede og restaurerte 

trehus som ble opp-

ført på slutten av 

1700- og i løpet av 

1800-tallet. De fleste 

husene er hvitmalte 

men byr på variasjon 

i størrelse, stil og 

utforming. Husene er 

plassert på tomtene 

slik husbyggerne og 

eierne syntes det 

passet best. 

Det har tidligere vært 

delte meninger rundt 

alderen på bebyggel-

sen. Undersøkelser 

viser at det på tom-

tene hvor det i dag 

finnes hus, skjedde 

bygging i perioden 

1820-1840. I den sør-

lige delen av Øvre 

Strandgate, i Bergs-

mauet og videre 

langs Vågen ut mot 

Blidensolstredet, er 

imidlertid husene 

betraktelig eldre. 

Villa Blidensol i Øvre 

Strandgate 112 blir 

også ofte trukket 

fram som det som 

trolig er Stavangers 

eldste hus, etter 

Domkirken og Bispe-

kapellet. Det antas å 

være bygget tidlig på 

1700-tallet, men kan 

også være bygget 

allerede på slutten av 

1600-tallet. 





 



 



 

Oljeindustrien «arvet» eikefatet som måle-enhet fra burbon-

produsentene i USA. Eikefat ble brukt til å måle og oppbevare olje 

i flere år. Et eikefat inneholder 159,6 liter. Samme mål brukes også 

for dagens oljefat. Fra ca. 1870 gikk transporten av oljeprodukter i 

tre-tank trukket av hester. I 1907 kom de første stålfatene. 





 



 




