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ÅRSBERETNING 2005 
FOR

BYHISTORISK FORENING STAVANGER 

1. A. Tillitsvalgte

Styret har i 2005 bestått av:   
Berit M. Grande, leder
Hallvard Ween, nestleder
Brith Tan 
Eli Vareberg 
Petter Løhre
Reidar Frafjord 
Ole Kallelid 

Varamedlemmer: 
Kristin Øye Gjerde 
Henry Bjørkelund 

Valgkomité:
Erling Sømme Kielland 
Sven Egil Omdal 
John Karlstrøm 

Revisor:
John Olsen 

Styret har hatt seks møter. Store deler av det 
praktiske arbeidet er fordelt i arbeidsgruppene: 
Arrangementer (Brith Tan, Ole Kallelid og Henry 
Bjørkelund), Stavangeren (Reidar Frafjord og 
Petter Løhre), Nettarbeid (Petter Løhre og Kristin 
Øye Gjerde) og Byhistorisk skilting (Reidar 
Frafjord og Berit M. Grande, samt 3 fra 
kommunen).  I tillegg legges et stort arbeid ned i 
regnskapsførsel (Hallvard Ween) og ajourhold av 
medlemsregister (Eli Vareberg).  Samarbeidet i 
styret er meget godt. 

1.  B. Medlemmer
Medlemsveksten fortsetter.  I år registrerer vi:

Antall enkeltmedlemmer:  302 
Antall familiemedlemskap:   71   
Sum medlemskap:   373
Æresmedlem: Unnleiv Bergsgard 

2. Økonomi
Økonomien i foreningen er forbedret også i løpet av 2005.  Det gir mulighet til fortsatt 
konsentrasjon om de tiltak som bygger opp om vår målsetting. I tillegg til bidrag fra Stavanger 
kommune på kr. 28.689, har vi mottatt kr.50.000 fra Gottfred Borghammers dødsbo til det 
byhistoriske nettarbeidet.  Foreningen har også i år mottatt kr. 50.000 fra Inge Steenslands 
stiftelse. Disse midlene vil bli brukt i forbindelse med foreningens siste prosjekt, som omtales i 
punkt 8. 

3. Stavangeren
Medlemsbladet hadde dette året 25 artikler. 18 var originale, noe som tilsvarer 72 % av innholdet, 
mens 7 var reprodusert fra andre kilder. Til førstnevnte kategori har vi hatt 8 bidragsytere, men 
redaksjonen skulle ønske et bredere tilbud av Stavanger-relatert stoff fra personer i og utenom
foreningen. Forholdet er nemlig at 3 av artikkelforfatterne stod for 13 av de 18 originalbidragene.
I og med at vi i 2005 feiret 100 års jubileet som selvstendig nasjon, har bladet i flere artikler 
gjennom året satt søkelyset på politikk, byutvikling og næringsutvikling i Stavanger i 1905. Et 
annet tema, med bakgrunn i 60 års jubileet for frigjøringen, har vært en serie som vi kalte Fra 
krigens saga. Kvalitetshevelsen av bladet har også medført at 31 illustrasjoner i denne årgangen 
var i fargetrykk. 

4. Kulturhistorisk skilting
Fram mot kulturbyåret 2008 vil den byhistoriske skilting, som Stavanger kommune og Byhistorisk 
Forening Stavanger samarbeider om, konsentreres om bypersonligheter. Arbeidsgruppen går bredt 



ut og forsøker å finne aktuelle kandidater blant mennesker som har betydd noe for vår by så vel 
som mennesker som har betydd noe i en større geografisk sammenheng, og er fra vår by.   

5. http://www.byhistoriskforening.org
er i fortsatt utvikling.  Harald Hamre har utarbeidet en konsentrert og informativ presentasjon av 
”Byhistorien” og også tilrettelagt ”En Stavangersk Cicerone” fra gotiske bokstaver til dagens 
skriftbilde. Boken er i sin helhet lagt inn som en undertittel.  Erling Kastrup Sømme Kielland har 
bidratt med tekster til en rekke nye årringer, som etter planen skal kompletteres i løpet av 2006.  
Reidar Frafjord arbeider videre med nettpresentasjonen av de byhistoriske skiltene, ca. halvparten 
er nå ferdige med tekstomtale. 

6. http://www.Stavangerkartet.no
er søkt inn som et 2008-prosjekt. Intensjonen er at det skal samarbeides med Stavanger Museum 
og Stavanger-skolene.  Her presenteres blant annet temaene: Bybranner, Skolenes historie, 
Skipsverft og reperbaner, Fengsler, Kirker, Sykehus og Hermetikkindustrien, samt en billedserie 
av byen fra 1860 og fram til i dag.  Prosjektgruppa for nett jobber kontinuerlig med utviklingen, 
selv om det ikke er avklart om det blir et 2008-prosjekt.  Gunnar A. Skadberg, Reidar Frafjord og 
Harald Hamre har skrevet tekster. Finansieringen skjer så langt ved bruk av de eksterne midler 
foreningen har fått for å bringe Stavangers historie ut på nettet - fra Gottfred Borghammers 
dødsbo, samt fjorårets bidrag fra Inge Steenslands stiftelse. 

7.  Arrangementer i 2005 

Tittel Dato Sted Foredragsholder Oppmøte 
Filantropi og 
barneredning i 
Stavanger på 1800-
tallet.

Febr. 
Årsmøtet

AmS Reidar S. Østerhaug 
         

41

Erling Skjalgsson og 
Stavanger 

mars AmS
Arr. Sammen 

med AMS 

Torgrim Titlestad          
142

Hvorfor ble et nytt 
bispesete opprettet i 
Stavanger? 

april AmS Eldbjørg Haug           
95

Mosvannet  nord / 
Eiganes vest 

mai Byvandring  Gunnar Skadberg          
175

Storbrannen på 
Holmen i 1860. Vi ser 
på ny regulering og ny 
bebyggelse. 

august Byvandring Egil Henriksen 
         

76

"Skipsverft og 
Reperbaner" 

sept. AmS Harald Hamre          
55

Brygger og kaier i 
Stavanger - Stavanger 
havn fra Bispebrygga 
til Blå Promenade. 

okt. AmS Anne Tove Austbø 
         

97

Bygningene som har 
formet byen. Om god 
og dårlig arkitektur i 
Stavanger 

nov. AmS
Arr. Sammen 

med AMS 

Hild Sørby 
         

142

Sum
         

823

       Gjennomsnittsfremmøte per arrangement på 103 personer viser stadig stor og økende interesse  
       for våre arrangementer.  Vi konstaterer at mens vinden blåser i retning mindre oppslutning om 
       medlemsorganisasjoner, opplever Byhistorisk Forening Stavanger at det blir stadig vanskeligere å  
      få plass til alle dem som ønsker å delta i våre møter. Dette er imidlertid en positiv utfordring vi 
      imøteser med glede! 



8. Byhistorisk forening mellom to permer 
Styret har i 2005 vedtatt å søke å gi ut en bok med artikler fra Stavangeren, fra foreningens 
nettarbeid og foreningens øvrige arbeid. Det er etablert en prosjektgruppe for arbeidet.  Prosjektet 
skal ikke belaste foreningens driftsmidler, men være egenfinansiert.  Kroner 50 000 til arbeidet er 
mottatt fra Inge Steenslands stiftelse og arbeidet fortsetter i 2006.

9. Organisasjon og videre arbeid 
Mens stadig flere organisasjoner opplever ”medlemstørke”, har Byhistorisk Forening Stavanger 
vekst i så vel medlemstall som oppslutning omkring arrangementene. I 2005 teller foreningen 373 
betalende medlemmer. 
Organisasjonen viser en kontinuerlig evne til fornying og vilje til videreutvikling. Vi leverer stadig 
mer til beste for så vel medlemmer, som byhistorisk interesserte for øvrig.  
Vi er en godt drevet medlemsforening som får respons fra samfunnet rundt oss. I år fikk 
foreningen 17. maikomitéens Hurrapris.  Denne deles ut til personer/lag som over en lengre 
periode utviser frivillig samfunnsinnsats gjennom aktivt engasjement og praktisk handling til beste 
for fellesskapet.  Diplomet og kr. 5.000 ble overrakt foreningens leder under en lunsj på Atlantic 
17. mai.  
Utfordringen vi står overfor, er å stimulere medlemmer til aktiv deltakelse i foreningens arbeid.  
Dersom noen skulle leve i den villfarelse at arbeidet kun favner spesialister, vil styret på det 
sterkeste presisere at så ikke er tilfellet!  Det vi trenger er personer med tid og vilje til å engasjere 
seg! Vi oppfordrer medlemmer til å ta kontakt dersom de ønsker å bidra i noen av arbeidsgruppene 
våre.
Arbeidet i 2006 vil videreføres etter samme lest som i 2005 med foredrag og byvandringer, det vil 
bli utgitt 3 – 4 nummer av Stavangeren, nettstedet skal videreutvikles og den byhistoriske 
skiltingen starter prosessen mot kulturbyåret. 

Stavanger den 13. januar 2006 
styret 2005 i 

Byhistorisk Forening Stavanger 






