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Jan Fredrik Berg, f. 1935.
Nå pensjonist og bosatt i Stavanger. Krigsskoleutdannet offiser med tjue års erfaring fra inn- 
og utland. Etter Forsvarets Høyskole nye tjue år knyttet til Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap. Har skrevet for avis, faglige- og lokalhistoriske fora. 

Reidar Frafjord
Reidar Frafjord er cand.mag, adjunkt med opprykk. Videreutdanning i kristendomskunnskap 
og norsk, forberedende prøver i filosofi, gresk, latin og hebraisk. Arbeidet 36 år i skolen, derav 
21 år som undervisningsinspektør. Fungert som øvingslærer, praksisveileder ved videreutdan-
ning i norsk og undervist i pedagogikk ved Misjonshøgskolen. En rekke artikler i div.publika-
sjoner og dagspressen, spesielt skolehistorie og byhistorie. Skrevet bok om lakselorden Charles 
C. Church og medforfatter til slektsbok om ”Bjødna-Tores” etterkommere.

Hans Eyvind Næss 
Hans Eyvind Næss (f. 1943) er seniorrådgiver hos Riksarkivaren med kontor i Stavanger. Han 
var statsarkivar i Stavanger 1970-2005. Han har doktorgrad (dr. philos) på en avhandling 
om trolldomsprosessene i  Norge på 1500-1600-tallet. Han har skrevet bøker og artikler om 
norsk og nordisk rettshistorie og administrasjonshistorie, og også fremstillinger som omfatter 
sosialhistorie, kvinnehistorie og emigrasjonshistorie. Hans produksjon omfatter også flere 
bygdebøker og en lang rekker bøker og artikler om Stavanger og Rogalands kulturhistorie.
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LEDERENS SpALTE

Slutten av en epoke?
Dette skrives en regntung augustdag.

Sommeren har gått fort, og vi øyner at 
2011 vil være over om få måneder. Når vi 
runder nyåret, vil dette også representere et 
epokeskifte i Stavanger?

I 1943 skrev redaktør Vegard Sletten 
boken «Fram stig Rogaland», en kortfattet 
og poengtert Rogalandshistorie, preget av 
tro på fremtiden, krigen til tross. Hans to 
siste kapitler hadde titlene «Vår-sus over 
by og bygd» og «Det nye Rogaland». Han 
skrev om et fylke i omforming i jordbruk og industri, innen samferdsel og 
skipsfart. Og langt mer enn han kunne drømme om, så slo alt til for fullt da 
oljealderen startet i 1960-årene.

«Sommer-sus i by og bygd» er vel en god beskrivelse av de siste 30 årene 
i byens og fylkets historie. En suksess-epoke. Alt har gått fremover. Industri 
og landbruk, samferdsel og skipsfart. I hundre! Hvem driver verdiskapnin-
gen, suksess-historien. Ja, alle er vi med og yter vår skjerv. Men betyr noen 
enkeltmennesker, noen ledere, noe ved i særlig grad å bidra til at mye går 
veldig godt? Et vanskelig spørsmål å gi klare samfunnsvitenskapelig doku-
menterte svar på.

Men nå er det slik at  et halvt dusin sentrale samfunnsledere i Stavanger 
går fra borde innen årsskiftet 2011. Det gjelder f.eks. Leif Johan Sevland, 
ordfører i Stavanger, Kjell Ursin-Smith, administrerende direktør i ONS, 
Terje Vareberg, administrerende direktør i SR-bank, Odd Kristian Reme, 
leder av Stavanger Arbeiderparti gjennom mange år og Jostein Soland, 
administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 

Den 29. desember 2010 ga Stavanger Aftenblad i et intervju med 
kultur sosiologen Erik Fossåskaret denne hendelsen følgende, fete to siders 
heading: «Sosiolog mener de har surfet på en vekstbølge». Dette fremstår 
som en svært overflatisk betraktning av vesentlige endringer i samfunns-
ledelse blant et sett av sentrale samfunnsaktører i Rogaland. Etter min 
mening skal en ikke ha bodd og arbeidet mange år i Stavanger for å mene 
at denne karakteristikken er svært overflatisk, og at alle disse personene har 
gitt store, personlige bidrag til den sterke veksten i Stavanger-regionen, og 
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at nettopp deres ytelser utgjør deler av forklaringene på hvorfor det har gått 
så godt som det har gjort. For eksempel er Sevland-perioden blitt en nesten 
like sterk honnørbetegnelse på den avtroppende ordfører som Rettedal- 
perioden var noen år tidligere. Og jeg mener at bildet er like lite dekkende 
for de andre av disse lederne som har satt tydelige  merker etter seg gjen-
nom sitt kreative arbeid i flere tiår.

Eller er disse personene bare en tilfeldig følge av prosesser som ville vært 
den samme uten dem? Er de bare gode surfere som visste å ta bølgen? Jeg 
personlig tror ikke det. Jeg tror noen mennesker vokser seg frem til å bli 
landemerker som gir viktige bidrag til å omforme landskapet rundt dem.

Men gå fra borde gjør de. Spennende blir det å se disse tunge leder-
vervene ivaretatt av nye kvinner og menn.

En av disse lederne, Terje Vareberg, er fordragsholder i foreningen  
23. november. Kanskje vi kan få de andre «avgåtte» lederne som fore-
dragsholdere i nær fremtid? Da kan vi, som en del av en debatt, få løftet 
frem spørsmål om hva de har gjort og betydd ved sin personlige innsats i 
 bedrifter, institusjoner og organer som har arbeidet for vår alles trivsel og 
velferd.

28. august 2011
Hans Eyvind Næss
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på det byhistoriske skiltet i Verksgata 11 er ovennevnte formulering sentral, 
og reaksjonen på denne lederartikkelen vil her i det følgende bli nærmere 
utredet. Sommeren 1940 hadde den 42 år gamle Oslo-mannen, Trond 
Hegna (1898-1992), kommet til Stavanger for å tiltre som redaktør i avisen 
1ste Mai. Bare noen få måneder senere, 28. september, en lørdag som 
kommer til å stå som en merkedag i stavangerpressens historie, ble avisen 
stanset og  redaktøren avsatt og arrestert av den tyske okkupasjonsmakten. 
Tyskerne rykket senere inn i avislokalene, brente alle protokoller og papirer, 
kastet ut presser og maskiner og gjorde trykkeriet og setteriet om til kontor-
lokaler., 

Foranledningen til det hele var artikkelen Hegna hadde skrevet som en 
reaksjon på at rikskommisæren for de erobrede norske områdene, Josef Ter-
boven, noen dager tidligere hadde proklamert nazifiseringen av Norge. Like 
etterpå ble Hegna og forretningsføreren i avisen innkalt til politikamme-
ret. Her fikk de beskjed om at det fra Kulturdepartementet ved Gulbrand 
Lunde var kommet et telegram hvor det ble poengtert at overrettssakfører 
Sophus Smedsvik var oppnevnt som presseleder i Stavanger, og at det var 
denne personen man nå hadde å forholde seg til.

Et slikt formynderskap ville ikke redaktør Hegna finne seg i. Han 
skjønte fort at dette ville bli helt utålelige forhold å arbeide under og valgte 
derfor å skrive en kraftig appell til det norske folk om å forsvare sin ære og 
fremtid overfor okkupasjonsmakten. Hegna var fullt klar over hvilke kon-
sekvenser dette ville få for ham personlig. Artikkelen som fortsatt henger 
i glass og ramme i avisens redaksjon (nå Rogalands Avis), hadde følgende 
ordlyd:

Reichskommissar Terboven har rettet den ærekrenkende beskyldning mot våre 
stortingsmenn at de er villig til å kaste på båten alt det som for dem er hellig 
bare for å redde sin egen personlige materielle eksistens.

Stortingsmennene vil sikkert ta oppgjøret både overfor seg sjøl og overfor sine 
velgere. Men det er jo ikke bare stortingsmennene det gjelder. Vi, 98 prosent av 

Ingen nordmann til salgs!

Av Reidar Frafjord
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det norske velgerfolket, har valt dem som våre høyeste politiske representanter.  
I verdens og våre egne øyne er det en beskyldning som rammer folket.

Ærekrenkelsen må vaskes av. Vi er et lovlydig folk med motvilje mot alt som 
kan forstyrre den offentlige orden og vår samfunnsplikt overfor vårt arbeid og 
vår familie vil vi gjøre så langt ingen makt vil hindre oss i det.

Men det er èn klar vei å gå. Hvis noen av oss skulle stilles overfor spørsmålet 
om å kaste i sølen det vi har gått inn for av alvorlig overbevisning om hva som 
tjener vårt folk, for å gå over til noe som vi har bekjempet og foraktet – alt i den 
berekning at vi på denne måten skal redde vår egen personlige materielle fordel 
– da er parolen:

Ingen Nordmann Til Salgs!

Noen hundre nordmenn har ofret sitt liv for noe som var hellig for dem. Det er 
også hellig for oss. Gløm ikke det.

Vi lever i en verdenshistorisk tid. Hundretusener av Europas ungdom 
tilintetgjøres i massedøden på sjø og land ennå før de har levet. Sivilbefolknin-
gen, menn, kvinner og barn er trukket inn og den moralske styrken hos denne 
sivilbefolkning er blitt et av de avgjørende spørsmål for utfallet.

I en slik tid er det ikke på plass å ta det hensyn til de personlige forhold som 
er rimelig i mer fredelige tider. Det er vårt folks ære og framtid det gjelder.

Redaktør Hegna satt alene på sitt kontor og bivånet virkningen av den 
bomben som han hadde latt springe. Han hørte avisguttene rope «Fyste 
Mai», og fra vindusplass registrerte han at avisen nærmest ble revet vekk. 
Dette var en sensasjon! Hele gatebildet endret karakter. Folk stod og leste, 
de gikk og leste, de snublet bort i hverandre, unnskyldte seg og gikk videre 
mens de leste.

Det var en artikkel som fenget, med ord som gikk like til hjertet på den 
norske kvinne og mann. Trolig strømmet også mange varme tanker til ham 
som hadde skrevet disse ordene, til den personen som akkurat da satt alene 
på sitt kontor, Trond Hegna, som hadde vært for kort tid i byen til å være 
kjent av det store publikum. Men redaktøren ble ikke sittende lenge på 
pulten sin. Han spaserte rolig hjem til sin kone, drøftet saken med henne 
og spiste sin middag.

Likevel, få aviser er blitt omfattet med større interesse enn 1ste Mai 
denne lørdagen. Alle ville ha tak i avisen og lese de modige ordene. Det 
varte derfor ikke lenge før avisguttenes løssalgseksemplarer var revet bort. 
Da de imidlertid kom tilbake til redaksjonen for å få en ny forsyning, møtte 
de stengte og låste dører. Forretningsføreren hadde sendt personalet hjem 
og selv gått sin vei, forberedt på det som nå ville hende.

Det forløp riktignok en stund før politiet ble alarmert. Men så rykket 
det ut sammen med tyskere og hirdfolk, og det ble satt opp mannsterk 
politivakt foran bygningen. Ellers ble kafèer gjennomsøkt og avisen snappet 
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ut av hendene på dem som satt og leste. Liknende hendelser fant sted på 
gatene. Enhver som synlig gikk med 1ste Mai, ble stoppet og måtte levere 
fra seg avisen. Dette forholdet bidro også til at avisen ble et ettertraktet 
salgsobjekt på svartebørsen. prisen økte stadig; 5 kroner – 10 kroner osv. 
Det høyeste tilbudet skal ha vært 75 kroner, og det var et betydelig beløp i 
de tider!  Alle ønsket å sikre seg dette avisnummeret som et kjært minne fra 
okkupasjonstiden.

Redaktør Hegna skulle samme dagen kl. 17.30 tale på et møte i Stavan-
ger typografiske forening i Folkets Hus på Løkkeveien. Her holdt han et 
foredrag med temaet: «De lange krigene». Konklusjonen hans var at krigen 
nå kunne vare i 4 – 5 år, kanskje lenger, og at alle stormaktene ville komme 
med, både USA, Sovjet og Japan.

Mens dette foredraget gikk sin gang, var politiet på jakt etter ham. Flere 
av avisens journalister fikk etter hvert besøk av både politi og Gestapo. En 
av redaktørens nærmeste medarbeidere, Jens Amundsen, ble ført i bil til 
1ste Mai for å låse inn Gestapo der. Etter en vandring gjennom kontorene 
ble alle dører plombert.

Hegna selv gikk etter møtet med typografene hjem for å tilbringe afte-
nen med familien. Han fikk da høre at tyskerne hadde vært og spurt etter 
ham. Utpå kvelden ringte det på døren. Utenfor stod en norsk politimann, 
Harald Hansen, en kjent idrettsmann som Hegna på den tiden ikke kjente. 

Portrett av Trond 
Hegna fra 1952
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Hansen hadde fått ordre om å arrestere ham, men mens Hegna gjorde seg 
klar, kom det to tyske gestapister som sa det var de som skulle ta ham med. 
Det norske politiet hadde her forsøkt å komme tyskerne i forkjøpet i et 
forsøkt på å hindre ham fra å komme i klørne på tyskerne.

Redaktøren ble kjørt til Gestapos hovedkvarter på Egenesveien og fram-
stilt for en høyere tysk funksjonær som kunngjorde at han hadde en dom å 
lese opp. Den var avsagt i politiretten på tre punkter:

1), 1ste Mai skulle stanses. 
2), Dagens nummer skulle beslaglegges. 
3), Redaktør Hegna skulle fengsles.

Han ble deretter fraktet til fengslet på Ladegårdsveien hvor han ble satt 
inn i en stor celle hvor det fra før var innelåst 5 personer, derav 3 tyskere 
som var arrestert for å ha stjålet fra tyske lagre. Senere bar det til fengslet i 
Møllergaten 19 i Oslo. Herfra ble han løslatt i mai 1941 og bodde så med 
meldeplikt i Stavanger. Han ble senere arrestert på ny og nå ført til Grini. 
Merkelig nok fikk han igjen friheten etter 9 måneders fangenskap.

Redaktør Trond Hegnas artikkel fra de mørke dagene under okkupasjo-
nen blir husket av mange som et viktig bidrag til den norske motstandsån-
den. Den ble sitert på en rekke språk i de landene som kjempet mot 
tyskerne og kom som en vitamininnsprøytning i en periode da den militære 
motstanden syntes å ha spilt fallitt og den sivile opposisjonen var demorali-
sert. Det var derfor ikke overraskende at avisen ble stanset og alle tilgjenge-
lige eksemplarer beslaglagt.

Hovedkilde: ”1ste Mai gjennom 50 år, fra Johan Gjøstein til Trond Hegna.”
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Det var nok ikke hverdagskost 
for amtmann Anton Theodor 
Harris det som hendte tidlig i 
juni måned 1854. Foran ham 
på kontorpulten sto en liten 
mahognikasse med åpent lokk. 
Det var i og for seg uvanlig 
nok, for kassen var pen med 
beslag av messing. Innvendig 
var den trukket med rød fløyel. 
Den største overraskelsen var 
likevel hvem kassen kom fra. 
For det var fra ingen annen enn 
den amerikanske presidenten 
personlig. At dét var tilfellet 
var det ingen grunn å tvile på. 
Det kom klart nok fram av de 
to brevene som fulgte forsendelsen. Det første var fra departementet. Det 
var høflig, men ganske for retningsmessig. Der ble amtmannen bedt om å 
utføre en honorær oppgave på vegne av den amerikanske presidenten og 
om å rapportere tilbake når oppga ven var utført. Det andre var en kopi av 
et brev skrevet til Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. 
Avsenderen het I. Schrøder. Han var chargé d´affaires ved De amerikanske 
Staters Ambasade i Stockholm. Det var en avskrift av dette brevet amtman-
nen fikk sammen med kassen. 

Selv om en kasse med messingbeslag fôret med rød fløyel var flott nok, 
så var likevel innholdet enda mer imponerende. For visste han ikke bedre 
kunne amtmannen tro at det var en skattekiste som sto foran ham. Den var 
nemlig full av gull. Eller mer presist, den rommet klokker, lenker og penger. 

Av Jan Fredrik Berg 

Et guld Cronometer med  
Nøgel og Kjæde 
En glemt historie fra 1853 om skonnerten ‘Ebenezer’ og den ameri-
kanske presiden ten, men også om skipper Clausen og tømmermann 
Pedersen – og enda noe mer. 

 Anton Theodor 
Harris (5. juli 
1804-6. mars 
1866) var amt-
mann i Finn-
markens Amt 
1844-1853 og 
stortingsrepresen-
tant for Tromsø 
og Hammerfest 
1851-1853. I 
årene 1854-1863 
var han amtmann 
for Stavanger Amt. 
Sine siste embetsår 
var han soren-
skriver i Sande i 
Vestfold.
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Alt var av det pureste gull. Et grønt klede skilte pengene fra klokkene. De 
var tunge, mek tige og ganske ulike. Det var pengene også, for de var engel-
ske og amerikanske. Kanskje lot amtmannen myntene gli mellom fingrene 
og han kikket sikkert nøye på klokkene. Begge var en amtmann verdig. 
Men de var ikke til ham. Han var bare et mellomledd som skulle overrekke 
dem. Da han leste brevet fra pre sidenten, fikk han svar på hva saken gjaldt 
og hvem mottakerne var. Det var datert 22. mai 1854, og begynte slik: 

Det er mig en meget behagelig Pligt at anmode Deres Exellence om at 
overrekke tvende af Hans Majestets norske Undersotter en Anerkjendelse fra 
de forenede Sta ters Præsident, efter deres ædle Adfærd med at redde flere ame-
rikanske Borgeres Liv fra overhengende Fare. Den 7de Juli forrige Aar blev et 
amerikansk Skib, ‘J. Z.’ fra New York, paa Reisen til Liverpool, bemærket af en 
norsk Skonnert ‘Ebenezer’ fra Stavanger med Nødsignaler oppe. 

Etter denne passusen hevet nok amt mannen brynene. Det demret for 
ham hva den honorære oppgaven hans be stod i. Det gjaldt altså å si fram 
godord for en heltedåd, som attpå til var ut ført av et ukjent mannskap fra 
Stavan ger. At både skip og skipper var frem mede for amtmannen er forståe-
lig nok. Han ble utnevnt til amtmann for Sta vanger Amt 5. august 1853. 
Da var han stiftsamtmann for Troms og Finnmark og hadde embetskontor og 
bolig i Tromsø. Nå ville han sørover til varmere klima. Da fikk det våge seg at 
han måtte nøye seg med en mindre viktig stilling. Naturlig nok tok flyttingen 
en passelig tid og vi vet ikke helt når han kom til Stavanger. Der i byen kunne 
nok de fleste fortalt et og annet om både skuta og skipperen. Særlig etter at en 
artikkel ble trykket i ‘Stavangeren’ så tidlig som 11. august 1853. 

Men da var nok amtmannen fremdeles i Tromsø. Da han omsider 
innfant seg i Stavanger, gikk det nok en stund før han ble informert. Det 
ble han neppe før han leste de to brevene sommertid 1854. Men selv om 
Harris var uvitende om selve redningsdåden og heller ikke visste at byen 
hadde ei skute med et så bibelsk navn, så visste han kanskje betydningen av 
skutenavnet. Nemlig at navnet var hebraisk og refererte til profeten Samuel. 
Han fikk reist en minne stein etter at han vant et slag over filisterne og kalte 
den eben ha-eser. Det betyr ‘hjelpens stein’. Hvordan ‘Ebenezer’ levde opp 
til rollen som hjelper, fikk amt mannen greie på da han leste videre: 

Føreren af sidstnævnte Fartøi, Cap. H. C. Clausen, drog øieblikkelig 
derhen for at bringe Hjelp, og da han saae, at der var udbrudt Ild paa det 
amerikanske Fartøi, satte han sine Baade ud, og tilbød sin Assistance. Skibet 
var snart indhyldet i Flammer og brændte i faa Timer ned til Havfladen; 
men imidlertid var dets Fører og Besetning – med megen Gjæstfrihed, 
bleven modtagen om bord paa ‘Ebenezer’. 

Kaptein Clausen var nok ikke blant amtmannens nye omgangsvenner. 
Det er slett ikke sikkert at han hadde hørt ryktet om ham heller. Men også 
før helte dåden i Atlanterhavet var Clausen en kjent og kjær skikkelse i byen. 
Under hans kommando var ‘Ebenezer’ viden kjent som en skarpseiler. Hun 
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var liten, smekker og rask. For mannskapet på det amerikanske skipet med 
det noe kryp tiske navn ‘J. Z.’, var nok havariet en sjokkerende opplevelse. 
En skipsbrann ute av kontroll på åpent hav har normalt bare ett utfall. Men 
altså ikke denne gang. Som en åpenbaring og gudesendt hjelp kom ‘Ebene-
zer’. Livbåter ble satt på vannet, og de skipbrudne reddet mann for mann. 
Med fortvilelse så mann skapet skipet sitt brenne ned til havflaten. Nettopp 
da ulykken var total var hjelpen nær og hjerterommet stort – selv om plas-
sen på ‘Ebenezer’ var liten nok fra før. Clausen hadde nok sørget for å ta så 
mye returlast fra New York som skuta kunne bære. For det var lasten som 
ga gevinst til reder, offiserer og mann skap. 

Det blev nødvendigt for Captainen at kaste overbord ikke mindre end 43 
Tønder Tjære for at forskaffe sine Skibbrudne Gjæster Plads. Dette Offer ble 
bragt med en høisindet Sømands Beredvillighed, og mine Lansmænd bleve beq-
vemmelig og trygt førte til Liverpool. Senere har Capt. Clausen været nødsaget 
til at betale Eieren af Tjæren sammes Værd med £ Sterling 30~15. 

Kaptein Clausen gjorde det offeret som var nødvendig for å skaffe mer 
plass. Med sjømannens besluttsomhet fikk han lempet over bord den dyre-
bare tjæ ren. Det ble bokstavelig talt en kostbar avgjørelse. Da lasten skulle 
leveres i England fikk han merke det. Vi vet ikke hvem som skulle ha tøn-
nene, men vi vet at de følte seg snytt og forlangte erstatning. Dersom lasten 
var forsikret, så ble kravet om erstatning avvist. At tønnene måtte vike før 
sjøfolk i havsnød var ikke deres sak. Det å kaste verdifull last over bord er 
en villet handling og ingen ulykke. Slik tenkte man nok der forsikringen var 
tegnet. Heroisk sjømannskap fikk få sin belønning andre steder. Verdien av 
tønnene blir oppgitt til vel 30 pund, og det var sikkert riktig. Men antallet 
tønner var en tanke overdrevet. Det rette tallet var 33, ikke 43. Feilen kan 
bero på en unøyaktighet underveis i korrespondansen. Men det var slett 
ikke Clausen som led tap. Det gjorde imid lertid rederne, altså ‘Svensabrø-

Kronometeret som 
president Pierce 
æret skipper Clau-
sen med var nok 
ikke tilfeldig valgt. 
Som skipsfører 
på seilas var han 
avhengig av hyp-
pige observasjoner 
og nøy aktig tid. 
Da kunne han 
ikke få et bedre 
arbeidsredskap 
enn dette. Den 
engelske tømmer-
mann og hjulma-
ker John Harrison 
var den første som 
laget kronometre 
for maritimt 
bruk. Hans første 
utgaver var store 
og klumpete. Den 
modellen som 
her er avbildet 
(H4) ble utviklet 
i 1853 og er laget 
av London-
urmakeren John 
Jeffery. Det var 
et imponerende 
nøyaktig lommeur 
med fjær laget av 
kvalitetsstål. Selv 
om in tensjonen 
var å lage et 
lommeur, er det 
atskillig større enn 
dagens utgaver. 
Diame teren var 
13 cm og det veide 
1,45 kilo. Foto: 
National Mari-
time Museum, 
London. 
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drene’ – en stund. Der i gården tok de tap og gevinst med samme sinn. Hva 
som var rett og galt styrte bare Vår Herre. 

på seilasen til Liverpool klaget nok ingen over at det var trangt om plas-
sen på ‘Ebenezer’. At det var ‘bekvemmelig’ var nok en høflig overdrivelse. 
Det amerikanske mannskapet var neppe særlig kravstort. De takket sikkert 
sin skaper for at de overhodet kom levende i land. 

Blant Mandskabet paa ‘Ebenezer’ var en Tømmer mand ved Navn Torger 
Pedersen, som havde det Uhæld at brække en Arm idet han hjalp til under Red-
ningen, og det er med Beklagelse at jeg erfarer, at han derved ikke alene – for 
nogen Tid, blev uskik ket til at arbeide, men at det er muligt at han aldrig vil 
blive istand til fuldkommen at kunde bruge det te Lem. 

Det gikk hardt for seg under bergingen, og mennene utsatte seg sik-
kert for fare. ‘J. Z.’ var nemlig lastet med terpentin, mais og bomull. At 
brannen derfor fikk et katastrofalt forløp er ikke vanskelig å forstå. Hadde 
brannen blitt overført til redningsfartøyet ville katastrofen vært fullbrakt. 
Med brann i begge skipene og brennende terpentin og tjære på havet, ville 
det vært et sant inferno. Det var nok Clausen klar over. Derfor kunne ikke 
‘Ebenezer’ gå for tett innpå havaris ten. Skuta gikk nok inn med vinden, og 

satte ut båtene så tett på havaris-
ten som de torde. Samtidig måtte 
‘Ebenezer’ selv ha en viss seilføring 
for å kunne manøvrere. Til det 
trengtes folk både på dekk og i 
rær. Da er det forståelig at nettopp 
tømmermann Torger pedersen var 
blant redningsmennene. Han var 
forresten fullbefaren matros og han 
var som poteten – brukbar til det 
meste. Vi vet at ‘Ebenezer’ normalt 
hadde et mannskap på 8-9, så de 
var ikke flere enn det som trengtes. 
Å ha en tømmermann om bord var 
en nødvendighet når skipet skulle 
føre passasjerer. Nettopp det gjorde 
‘Ebenezer’ på framturen til New 
York. Før avgang fra Stavanger sne-
kret han sammen en hel innredning 
med køyer, benker bord og trap-
per. For å kunne ta returlast måtte 
alt vekk igjen, så tømmermannen 
hadde travle tider mens det pågikk. 
Torger pedersen bygget neppe køyer 
for amerikanerne med en brukket 

Disse gullmyntene 
er de første som 
ble preget i USA i 
årene 1849-1854. 
Det var trolig slike 
president Pierce 
så omtenksomt 
sendte til Torger 
Pedersen i 1854 
fordi han skadet 
seg i redningsak-
sjonen. Disse myn-
tene var små, men 
tykke. Allerede 
etter seks år ble de 
byttet ut med en 
tynnere og større 
type som fikk et 
indianerhode som 
kjennemerke. En 
slik gullmynt fra 
1854 ble betalt 
med $395 i juni 
2006. 
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arm. Det ordnet de sik kert selv 
på et vis. 

Tjæretønnene ble nok ikke 
kastet over bord før alt var over. 
De kunne blitt til stor fare for 
lettbåtene og folk i sjøen. Dessu-
ten kunne lekkasjer sørget for at 
havet kom i brann. Selv om alt 
gikk bra, så skjedde det likevel 
noe uønsket. Da det stod på som 
verst, brakk altså tømmerman-
nen armen. Uhellet var endatil så 
alvorlig at han risikerte å bli varig 
arbeidsufør. Den videre skjebnen 
til Torger pedersen kjenner jeg 
ikke, og heller ikke om skaden 
ga varig mèn. Men trolig gikk 
det bra. For i folketellingen for 

Hetland i 1865 står han ført under nedre Tastad som selveiende gårdbruker. 
Bruket var ikke blant de største, og det var vel grunnen til at han trengte 
en ekstra skilling. Heldigvis opplyser folketellingen at han fremdeles var 
skipstømmermann. Torger var født 2. februar 1819 og gift med den ti år 
yngre Marthe Svendsdatter. De bodde sammen med foreldrene hans og 
hadde fem barn i alderen 6–15 år. Torger var følgelig en gift mann med 
forsørgeransvar da heltedåden i Atlanterhavet fant sted 7. juni 1853. Selv 
om det nå ligger i kortene hvem som fikk alt gullet, så skal vi likevel se hva 
brevet fortalte: 

Denne Begivenhet har vagt Præsidentens Deltagelse og Beundring, og han 
bifaldt strax Statssecretairen, Hr. Marcy´s Forslag, om at yde Capt. Clausen 
og Tømmer mand Pedersen en Anerkjendelse fra de forenede Staters Regjerings 
Side. Det er mig en Glæde at have den Ære at udføre dette Ærinde, og jeg 
beder derfor Deres Exellen ce herved at modtage og oversende de nævnte kjække 
Nordmænd en Kasse, som nylig er mig tilstillet fra Washington, indeholdende et 
guld Chronometer med Kjæde samt 31 engelske Sovereigns til Capt. Clausen, 
og et Gulduhr i dobbel Casse med Kjæde og 200 amerikanske Dollars i guld til 
Tømmermand Pedersen. 

Ser man det! I tillegg til å gi verdifulle gaver ville den amerikanske 
presiden ten også erstatte tapet av tønnene. Og ikke minst hadde han 
såpass omsorg for tømmermannen at han ville bøte økonomisk på mulige 
ettervirkninger av den skadede armen. Samtidig var han full av beundring 
over rednings dåden. Derfor sendte han en kasse full av gull til Stavanger. 
Statssekretær Marcy i Washington, chargé d´affairs Schrøder i Stockholm 
og amtmann Harris i Stavanger var bare nødvendige mellommenn for at 

Skipper H.C. 
Clausen (1817-
1836) var av 
skipperfamilie. 
Klausegaten i Sta-
vanger er oppkalt 
etter hans far.
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presidenten skulle få gavene fram til de to heltene. Bre vet viser at det var 
Marcy som først vis ste om redningsaksjonen langt ute i Atlanterhavet, og så 
tipset han sjefen om det!? Om det var presidenten selv eller statssekretæren 
som bestemte hvem av de to som skulle ha hva, kan være det samme. Men 
åpenbart var det viktig å få rett ting på rett plass. 

pengene var ment som erstatninger. De engelske £-sterling til Clausen 
var for tapt inntekt, og de amerikanske gullmyntene til pedersen for tapet 
av før lighet. Egentlig rett og rimelig, og svært edelt tenkt og gjort. Nå må 
vi merke oss at en av klokkene ikke bare var av gull, den var et kronometer 
ur. Altså en klokke med en ytterst nøyaktig gang mot evigheten. Derfor 
var den kostbar og særdeles attraktiv. Den andre var like gjev, med dobbel 
kasse! Ytterkassen had de vindu slik at viserne kunne sees. Klokka selv lå 
godt vernet i sitt lille gullhus. Selv om fordelingen av klokkene var avgjort, 
så måtte også klokkekjedene kom me i rette hender. Der var brevet svært 
veiledende, for ikke å si instruerende: 

Det er mig tilkjendegivet, at den vægtigste af de 2de Kjæder er bestemt 
for Captai nen, og paa Indsiden af Uhrene vil findes en ~ til et Minde om 
denne Begivenhed ~ anbragt Inskribtion. Jeg stoler paa, at Deres Exellence vil 
have den Godhed at ledsa ge Overrækkelsen af disse Sager med den hjerteligste 
Forsikring til Capt. Clausen og Tømmermand Pedersen, at de forenede Staters 
Præsident høit skatter deres men neskelige og modige Adfærd. 

Hva kunne man vente? Skipper var skipper og mannskap var bare det. 
Vekten bestemte hvem som skulle ha hva, og derfor fikk kaptein Clausen 
det tyngste kjedet. Det var vel som det skulle. Uten hans resolutte hand-
ling kunne alt blitt til katastrofe. Vi kan være sikre på at anerkjennelsen fra 

«Packet ship» var 
den opprinne-
lige betegnelsen 
på et fartøy som 
førte post mellom 
Storbritannia 
og de britiske 
kolonier. I tillegg 
kunne det også ta 
med seg mindre 
mengder gods og 
passasjerer. Bildet 
viser klipperen 
«Staffordshire» 
som forliste ved 
Seat Island i 
desember 1853 
på reise fra Liver-
pool til Boston. 
175 personer 
omkom – de 
fleste emigranter 
– og bare 33 ble 
reddet.
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presidenten ble satt pris på. 
For tømmermann pedersen 
var to hundrede dollar en 
sann åpenba ring. plutse-
lig og uventet fikk han en 
formue mellom hendene. 
Klokkene var selvsagt gjeve. 
Ikke hvem som helst hadde 
klokke av gull. Og om så var, 
neppe med kjede av samme 

metall – og slett ikke et kronometer, eller et med dobbel kasse. Stas var 
det nok å vise dem fram. Klokkelomme i finvesten og knapphull til å feste 
kjedet i, hadde de kanskje allerede? Enda stoltere må de ha følt seg om noen 
spurte om å få se inskripsjonen. Da fikk de stotre seg fram i de amerikan ske 
ordene – med velvillig oversettelse av eieren. For bak lokket stod takken fra 
presidenten sirlig gravert inn i gullet. Da amtmannen leste den siste setnin-
gen i brevet sukket han kanskje. For der stod det nemlig: 

Jeg tvivler heller ikke paa at Deres Exellence vil være af den Mening, at de 
have udvist et saavel deres Stand som deres Fødeland værdigt Forhold. 

Selvfølgelig tvilte heller ikke amtmannen på at det var utvist heltemo-
dig sjø mannskap og at det tjente både den enkelte og fedrelandet til ære. 
Sukket var for selve arrangementet, altså overrekkelsen av gavene og talen 
som hørte med. Nå stod alt opp til ham. Amtmann Harris leste nok brevet 
en gang til. Det var i og for seg en fullgod tale. Han planla sikkert å la falle 
noen ord om den norske sjømann, som var en heder for sin stand og sitt 
land, men uten å bli alt for svulstig. Det kunne blitt en verdig og minnerik 
seremoni med overrekkelser, bukking og takkeord fra mange til mange. 
Men vi vet ikke sikkert om det noen gang fant sted en formell overrekkelse. 

For hovedpersonen selv var nemlig fraværende. Kaptein Clausen hadde 
knapt nok tid til å ankre opp skuta før han igjen var på farten. Da han gikk 
fra borde, var det for aller siste gang på ‘Ebenezer’. Nye og større oppgaver 
ventet. Nå var det ikke de gamle rederne han skulle tjene. Clausen skulle 
nemlig til Swinemünde, men ikke på egen skute – men som passasjer. Der 
skulle han overta et der for Stavangers Regning byggendes stort Skib, han er 
bestemt at føre. Dette ærefulle oppdraget var det J. Sømme som hadde gitt 
ham. Eller mer nøy aktig, skipsreder Sømme sammen med en rekke andre 
investorer. 

Satsingen var dristig. For på verftet i Swinemünde, altså havnebyen til 
Stettin i preüsen – ved munningen av elva Oder, lå det nemlig et stort Skib 
på beddin gen. Det var dette som var bestemt for Clausen, så snart det var 
ferdig bygget. I mellomtiden skulle han ivareta redernes interesser og påse at 
alt ble gjort som gjøres måtte. Dette ‘store skip’ var en satsing av Sømme og 
hans kompanjonger og skuta var nok ment å bli en pengemaskin. Fraktene 

«J.Z.» 676 tonn, 
bygd i New York 
og eid av A. 
Zartega & Co. i 
samme by. Alle 
dets båter hadde 
kryptiske navn som 
«A.Z.», «E.Z.» og 
«J.Z.». Initialene 
sto for familiemed-
lemmer. «J.Z.» sto 
for John Zartega. 
Rederiet opererte 
emigrantskip fra 
Glasgow til New 
York i perioden 
1848 til midten 
av 1850–åra. De 
hadde også skip fra 
Antwerpen til New 
York 1847-51 og 
regulær ruterfart 
mellom New York 
og New Orleans.
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var svært gunstige på grunn av den pågående krigen på Krim mellom Russ-
land og Tyrkia med ‘Vest maktene’- altså England og Frankrike, som allierte. 
Behovet for tonnasje var nesten umettelig. Det nye skipet var et barkskip og 
gikk av stabelen i 1855. Det fikk navnet ‘Sæhrimner’ og føreren var selvsagt 
Clausen. Så stort skip hadde han ikke ført tidligere, for ‘Sæhrimner’ hadde 
tre ganger så stor lasteevne som ‘Ebenezer’. 

Som vi forstår var Clausen travelt opptatt i Swinemünde resten av året 
1854, og fram til sjøsettingen året etter. Likevel må vi tro at han var hje-
mom en gang iblant. Nederst i Løkkeveien, like ovenfor Sandviken skole og 
tvers over der hvor gassverktankene senere ble bygget – der stod det et lite 
hus med nummer 118. Det var hjemmet hans. Der ventet nok kona og de 
åtte barna på sin be rømte mann og far. Men om slike tilfeldige besøk lot seg 
kombinere med en formell overrekkelse av gullklokka, det vet vi altså ikke. 
Vi vet heller ikke hvor dan tømmermann pedersen fikk sine gaver. Det kan 
ha skjedd på amtmannens kontor ved en liten tilstelning for de få. Eller det 
kan ha vært mer pompøst i et av byens selebre lokaler. Men var det én felles 
seremoni, må en ting ha utløst spøk og munterhet, nemlig at Clausen aldri 
fikk sine 33 pund sterling i gull mynter. Eller mer presist, han ville ikke ta 

Skonnerten 
«Ebenezer» var 
et vakkert syn der 
hun skar vannet 
med sine smekre 
linjer under fullt 
seil. Med sin 
hurtighet og gode 
sjøegenskaper gle-
det hun både reder 
og skipper. Kaptein 
Clausen førte det 
aller første av flere 
seilskip med dette 
navnet helt fra 
jomfruturen våren 
1847 og fram til 
1853.
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imot erstatningen. Den hadde re derne allerede fått. Den fikk de fra rederen 
direkte. Dobbel erstatning ville ikke ‘Svensa-brødrene’ ha, og Clausen selv 
hadde ikke lidd tap – basta! Rett fikk være rett, om det ble aldri så galt. For 
gaver sendes ikke tilbake, og slett ikke når en president er giveren. Men det 
fikk bli amtmannens problem. 

Han måtte pent gripe pennen og formulere den nødvendige forkla-
ringen. Av departementet var han rutinemessig bedt om tilbakemelding 
om mottagel sen av gavene. Det var pakket inn i følgende orddrakt: Deres 
Tilstaaelse for Modtagelsen af disse Sager forventes indsendt til Departementet, 
for at blive Hr. Exellencen Utenrigsministeren tilstillet. I svarbrevet sitt gjengir 
amtmannen nøy aktig det han mottok. Så forsatte han med å forklare mis-
forholdet mellom erstatning og tap på denne måten: 

Med Hensyn til disse 31 Sovereigns, skulle jeg, nest at henvise til den fra 
H. C. Clau sen udfærdigede Qvittering, der er underskrevet til Vitterlighed af 
Rederne til Skon nerten ‘Ebenezer’, bemærke, at det for mig er oplyst at H. C. 
Clausen skal have underrettet sin Commissionær i New–York om, at Værdien 
af de overbord kastede 33 – ikke 43 – Tønder, hvilke blev Clausen affordret 
af Tjærens Eiere, senere er erstat tet af Rederiet i det amerikanske Skib ‘J. Z.’. 
Under disse Omstendigheder har jeg troet at burde lade de omhandlede 31 
Sovereigns, vedlagt følge tilbage. 

Bravo! Snirklet formulert, men presist levert. Vi vet ikke hvordan herr 
Schrøder oversatte dette til engelsk. Heller ikke vet vi hvordan statssekre-
tæren William L. Marcy reagerte da han fikk gullmyntene i retur. Marcy 
var forresten ikke statssekretær – han var utenriksminister! Den som klusset 
med den norske over settelsen, er det for sent å irettesette nå. Vi kan imid-
lertid være trygge på at beløpet ble inntektsført med et smil. Skal vi tippe at 
den fjortende amerikanske presidenten fikk et vink om at landet hans ble en 
smule rikere. Ridderligheten tjente neppe til å svekke norsk renommé ‘over 
there’. Det er et pussig sammen treff at amtmannen og presidenten begge 
var nye i sine embeter. president piers ble innsatt 4. mars 1853, mens amt-
mann Harris startet i Stavanger noen måneder senere. Nå skulle det vise seg 
at amtmannen ble sittende lengre i embetet sitt enn det presidenten gjorde. 
pierce måtte forlate det hvite hus fire år etter, mens Harris var amtmann i 
Stavanger i ti år. 

*** 

Franklin pierce (1804–1869) ble De forente staters fjortende president. 
Valget var overraskende, for han var ganske ukjent. Like før nominasjonen 
fikk han stor sympati fordi hans eneste sønn på tretten år døde tragisk i en 
togulykke. pierce-familien var sammen på toget fra Andover til Lawrence 
da vognene plut selig sporet av. Franklin pierce var utdannet som jurist, men 
hadde politisk erfaring som senator og kongressmann. En like rask kar-
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riere gjorde pierce som militær. Under krigen med Mexico avanserte han 
fra menig til brigadegeneral på en dag. Det skjedde i 1847 da krigen mot 
Mexico nettopp var startet. pierce meldte seg som frivillig og kom med som 
menig soldat. Men en ny lov hadde nylig passert kongressen. Der ville man 
styrke hæren med godt utdannede offiserer og dermed ble pierce sjef for et 
regiment. Han var med i flere trefnin ger og ble også alvorlig såret. 

pierce fikk et noe ufortjent ettermele som ‘the forgotten president’, men i sam-
tiden var han kjent for sin stadige og innbitte kamp for å opprettholde slaveriet. 
pierce førte ofte et slags kanondiplomati. Som da en ungarer med navn Marthin 
Koszta ble tatt til fange av et østerriksk krigsskip i Middelhavet. Koszta var ikke 
amerikansk statsborger, men hadde søkt om det. Det var da sjefen for det ame-
rikanske marinefartøyet ‘Smyrna’ – orlogskaptein Ingraham, resolutt bordet det 
østerrikske skipet og tok med seg Koszta. Til presidentens forsvar må tilføyes, at det 
ikke var han som satte det hele i gang. Men han bakket sin marineoffiser kraftig 
opp under den diplomatiske krisen som fulgte. pierce ga også Cuba valget mellom 
å få 120 millioner dollars, eller bli tatt med makt. Det skapte betydelig bråk på 
hjemmefronten. 

I 1854 lot han fregatten ‘Cyane’ bombardere San Juan de Nicaragua, 
fordi man der hadde nektet å betale for skader som var påført amerikansk 
eiendom. Her hjemme kunne abonnentene på ‘Stavangeren’ den 17. august 
1854 lese om dette. Innbyggerne i byen flyktet og etterlot seg alt de eide. 
presidenten unnslo seg heller ikke for å gå i klinsj med engelskmennene om 
deres fiskeri interesser ved New Foundland. England mente at de hadde ene-
rett til fisket på bankene. Også det førte til trøbbel, men ble endelig løst ved 
bilaterale avtaler. Amerikanerne opprettet losstasjon på New Foundland, 
og selv om vår egen kaptein Clausen aldri fikk stifte personlig bekjentskap 

President Franklin Pierce lot 
seg portrettere flere ganger, men 
ennå var det tidlig i fotografiets 
historie. Derfor er dette daguer-
reotypiet av ham temmelig 
spesielt. Amerikanske eksperter 
mener at det er tatt mellom 
1851 og 1860, sannsynligvis 
i 1853 da han ble innsatt 
som USA`s fjortende presi-
dent. Det var gjennombrudd i 
fotokunsten da franskmannen 
Louis J. M. Daguerre (1789-
1851) oppdaget at gjengivelsen 
av et objekt festet seg varig til 
sølvplater som ble behandlet 
med joddamp – det såkalte 
daguerreotypi. 
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med presidenten, så møtte han i alle fall jevnlig losene hans. Egentlig var 
Franklin pierce en jovial mann som var godt likt av de fleste. Sammen med 
tusenvis av sine landsmenn nektet han hårdnakket å frigi slaver. Som vi vet 
førte slike holdninger til den oppri vende borgerkrigen. 

*** 

Den som leste ‘Liverpool Times’ 28. juli 1853 fikk kanskje med seg en 
artikkel med overskriften: Et Paketskibs Undergang ved Ild. Kaptein Barstow 
på ‘Robert Kelly’ underrettet nemlig avisen om en katastrofe, som han var 
vitne til i At lanterhavet. Skipet var på hjemtur fra New York til Liverpool 
da de observerte en deel Røg i sydost, som han først antog for at være fra et 
Dampskib. Men kaptei nen mente at det normalt ikke gikk slike skip i den 
retningen. Derfor klatret han selv opp i riggen. I kikkerten opdagede han 
strax at der var et Skib i Brand. Skuta ble vendt om og gikk nærmere. Da så 
alle om bord at havaristen var ‘J. Z.’, som gikk fra New York 2. juli bestemt 
for Liverpool. Avisen skrev videre: 

Skibet havde lidt betydelig Skade. Dækkene var faldne ind, og Luerne 
brøde ud igjennem Agterspeilet i det Øieblik, da ‘Robert Kelly’ passe-
rede. Til samme Tid bemærkedes Toppen af en Seiler langt i øst, som for-
modes at have bjerget Folkene, eftersom Kapt. Barstow var overbevist 
om, at Ingen fandtes i Nærheden af Vraget, da han var der. Hin Seiler 
var ‘Ebenezer’ som kom Mandag, og medbragte Mandska bet – ialt 20 
Personer – fra det forulykkede Skib.

 I artikkelen fikk også mannskapet på ‘J. Z.’ slippe til med sine opple-
velser. De fortalte at ulykken ble oppdaget klokken fem om morgenen den 
7. juli. Det var annenstyrmannen som da så at det steg røk opp fra fremste 
ventil på mellom dekket. Kapteinen beordret alle mann på dekk. Forluken 
ble forsøkt åpnet for å komme til brannen, hvilket var umuligt paa Grund af 
Hede og Røg. Mannskapet fortalte videre: 

Da Dækket allerede var saa varmt at Beget koget i Radene (beket som sammen 
med natingen var lagt mellom dekksplankene for å gjøre dekket tett, kokte altså 
av varmen nedenfra), blev Lugen lagt paa igjen, og Ventilatoren tilstoppet, for 
at dæmpe Ilden saa meget som muligt. Da en Skonnert observeredes til Luvart, 
heiste vi Nødsignal, forandrede Kurs og brasede store Mersseil bak. Skonnerten 
kom nu ned til os. Vi gjorde den bekjendt med vor Forfatning, og anmodede 
den om at holde sig i Nær heden af os. Strax lagde vi Skibet til Vinden, og Skon-
nerten sendte sin Baad til Hjælp. 

Klokken var nu 8 og Dækket var begyndt at knage. Vi satte da ud vore 
Baade, og sendte dem om bord i Skonnerten med Proviant, Vand og vort Tøi. 
Klokken 9 ud brød Ilden omkring Fokkemasten og igjennem det store Dækshus, 
og i mindre end 10 Minutter stod Skibets hele Fordel i lys Lue. Nu gjorde vi os 
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rede til at forlade Skibet. Da Kapteinen saa at Intet mer kunde gjøres, og fandt 
det umuligt at redde Skibet, beordrede han alle Mand i Baaderne, og blev selv 
ombord til det sidste. 

Vi gik da ombord i Skonnerten, som befandtes at være ‘Ebenezer’ af Sta-
vanger ~ ført af Kapt H. C. Clausen, bestemt for Liverpool. Kaptein Clausen 
blev nu anmodet om at blive liggende en Tid ved Skibet, hvori han velvilligen 
samtykkede. Klokken 11 faldt Fokkemasten, og Klokken 11½ Stormasten, som 
tok Mesanen med seg. Klok ken 12 var hele Skibet indhyldet i Luer. Klokken 2 
Eftermiddag var det ganske ned brændt til Vandet. Da Skibet nu var et fuld-
komment Vrag, brasede Skonnerten fuldt og forsatte sin Reise. Ulykken indtraf 
under 61°45´ v.L og 40°30´ n.B. 

Som overskriften på artikkelen i ‘Liverpool Times’ fortalte, var ‘J. Z.’ 
et ‘pacetship’ – eller et ‘paketskip’, som eldre sjøfolk ville sagt her hjemme. 
Det var betegnel sen på et hurtig fartøy som gikk i rutefart mellom bestemte 
havner og førte tilfeldig last og post. Altså kort og godt en stykkgods-båt. 
Avisen slutter artikke len slik: 

Vi er af ‘J. Z´s’ Fører, Kaptein J. F. Spencer og hans Offiserer og Mandskab, 
anmodet om at bevidne deres Taknemligheds Følelse mod Kapt. Clausen og 
‘Ebenezer´s’ Mandskab for deres beredvillige, hurtige og meneskekjærlige Red-
ning. 

Det tok vel to uker før denne historien nådde Stavanger. Den 11. august 
stod den trykket i ‘Stavangeren’ i norsk oversettelse. Fra da av var byen 

En skipsbrann var 
en katastrofe. Her 
har kunstneren 
illustrert dampski-
pet «Lexington» 
som kom i brann 
13. januar 1840 
i sundet utenfor 
Long Island, Suf-
folk, bare fire av 
143 personer om 
bord overlevde.
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fullgodt underrettet om heltedåden. Ti måneder senere kom ‘Stavangeren’ 
tilbake til det som skjedde året før. Da hadde avisen fått nyss om at det var 
kommet gaver til kaptein Clausen og mannskapet på ‘Ebenezer’. Dess-
verre antydet avisen at de 200 dollar i gull skulle deles blant mannskapet. 
Ingen vet lenger hvilken oppstandelse og røre det vakte. Skuffelsen var 
nok følbar blant dem som håpet på noen ekstra gulldalere. Heldigvis ble 
forventningene hurtig drept, for feilen ble nemlig korrigert i neste num-
mer. Brevet fra presidenten, som nå ligger i statsarkivet i Stavanger, var klart 
nok. Hele beløpet skulle tømmermannen ha alene. på det punktet var det 
ikke rom for tvil. Men ‘Stavangeren’ fikk først innsyn i brevet da avisene 
fra Kristiansand kom til byen. posten fra departe mentene gikk nemlig først 
til stiftsamtmannen og derfra til Stavanger. I ‘stifts staden’ Kristiansand må 
noen ha ‘lekket’ innholdet i brevet til pressen. For der ble begge brevene 
utførlig referert. Slik ble folk i Stavanger ytterligere underret tet – både om 
redningsdåden og misforståelsen, enten de leste det i avisen eller fikk høre 
det på byen. 

*** 

‘Ebenezer’ ble bygget av skipstømmermann Knud Kaisen for kjøpmanns-
brødrene Lars og Svend Svendsen. Noe av æren for skipets prektige egen-
skaper må han nok dele med den eldste av de to brødrene, nemlig Lars. 
Han var selv skipskaptein og visste hvordan han ville ha skuta. M. L. Mic-
haelsen har skrevet om både ‘Ebenezer’ og kaptein Hans Christian Clausen 
i ‘Stavanger sjøfarts historie’. Slik beskriver han skipet: 

Dette lille vakre fartøi var i sin tid et af byens bedst kjendte skibe, hvilket i 
første række maa tillægges dets ganske enestaaende seileevne. Skonnerten ‘Ebene-
zer’ var saale des viden kjendt verden om for sin hurtigseilas. 

Sannheten i denne sterke rosen finnes det eksempler på. Våren 1847 
stod den smekre og vakre skonnerten ferdig på verftet til Jacob Kielland 
& Søn ved Tor vet. Da var Clausen omtrent 30 år og det ble han som fikk 
æren av å stevne ut Byfjorden på skutas jomfrutur til St. petersburg med en 
sildelast. på returreisen hadde Clausen med seg russisk rug, som ble solgt 
for en tønnepris på hele syv daler, noe som ga uvanlig god fortjeneste. på 
grunn av skipets hurtighet rakk Clausen flere turer det året. En tur gikk 
fra hjembyen via Stockholm til Livorno på vestkysten av Italia og Trapani 
nordvest på Sicilia. Først i november ankret ‘Ebenezer’ igjen opp i Stavan-
ger. Mens skuta lå i vinteropplag planla rederne en ny mulighet for å tjene 
penger med sin nye øyensten. 

Utvandringen til Amerika svingte seg kraftig opp midt på 1840-tallet og 
frak tene ble svært høye i denne farten. Den såkalte ‘triangelfarten’ var enda 
mer lukrativ, fordi det var gode frakter å få i alle havner. Først passasjerer 
til Nord-Amerika, så med returlast til England – og endelig med ny last 
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tilbake til Norge. Det eventyret ville ‘Svensabrødrene’ være med på. Derfor 
gikk ‘Ebenezer’ i 1848 sin første tur over Atlanterhavet med emigranter. 
Tross skutas knappe rominn hold tok kaptein Clausen med seg 80 emigran-
ter. Mannskapet på åtte kom i tillegg. Kommet velberget til New York viste 
det seg at skuta førte 15 passasjerer mer enn det amerikanske regler tillot. 
Den samme situasjonen kom også ‘Restaurationen’ opp i mange år tidli-
gere. Takket være fleksibilitet fra de ameri kanske myndighetene løste det 
hele seg for begge skutene. I manifestet justerte Clausen antallet passasjerer 
ned til 65 og økte tilsvarende mannskapet fra 8 til 23, slik at summen ble 
riktig. 

Episoder som disse var nok lite ønskelige både for amerikanske og nor-
ske myndigheter. Ikke minst må ærekjære kapteiner som Clausen ha følt 
forlegen het. Det var tross alt skipsføreren som møtte myndighetene ansikt 
til ansikt, og som stod ansvarlig for at alt var i orden. Selvsagt ønsket de å 
vise respekt for de regler som gjaldt i fremmed havn. Norske myndigheter 
ivret også for klarere regler og startet arbeidet for å lovregulere trafikken 
med passasjerer til frem mede havner. Men redernæringen var en mektig 
stand og hadde økonomiske interesser å ivareta. De fryktet restriksjoner 
med nye pålegg – og tapte inntek ter. Derfor var de imot å lovfeste tilsva-
rende krav som amerikanske myndighe ter påla. på denne tiden satt vår 
egen losoldermann Gabriel Monsen i Tananger på Stortinget. Han var 
blant motstanderne av en ny lov og mente at myndig hetene burde være 
varsomme med å gripe inn i kontrakter inngått mellom redere og passasje-
rer. En harmonisering fant først sted 23. mai 1863 med ‘Lov om Fart med 
passasjerer til fremmede Værdensdele’. Der ble det endelig fast satt regler om 
minsteplass for passasjerer basert på fartøyets drektighet og en rekke andre 
forhold. I alle norske havner skulle nå en særlig oppnevnt sjørett kontrol-
lere manifest og sjødyktighet før skipet fikk tillatelse til å reise til over sjøiske 
havner. Legekontroll ble også påbudt. Endelig fikk også vi klare regler. 

I amerikanske arkiver finner vi noe avvikende opplysninger om hvor 
mange passasjerer som kom til New York med ‘Ebenezer’. Der går det fram 
at skonner ten gjorde fem turer til New York med emigranter. Første gang 
var i 1848 da hun hadde med 58 passasjerer?! Året etter var tallet 74, og så i 
1850 og 1851 hhv. 81 og 75. I 1853 satt Clausen 86 passasjerer trygt i land 
i New York. Over farten startet fra Stavanger 18. april og de var framme så 
sent som 29. mai. Det må ha vært strevsomt med mye vrang vind, siden 
overfarten tok så lang tid. Til overmål ble de ikke mottatt av agenten som 
avtalt, men Clausen ordnet opp i det til alles tilfredshet. på den turen var 
det fra Stavanger med ti bondefamilier, og ti bondekoner uten husbonden 
sin. Elleve enslige tjenestepiker ville vekk fra gamlelandet og prøve lykken 
i Amerika. Av mindreårige fulgte seks jenter og syv gutter ‘Ebenezer’ som 
familiemedlemmer. Tre av dem var under ett år – derfor var ikke de regnet 
med i manifestet. 
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Også en annen tur med emigranter bør nevnes. 15. april i 1850 seilte 
‘Ebenezer’ fra Dusavika, og fjorten dager senere bekreftet loddskudd at de 
var ved ban kene ved New Foundland. (Loddskudd ble brukt for å lodde 
dybden ved at et lodd ble senket i sjøen til det nådde bunn.) Det blåste stiv 
kuling fra nord og kaptein Clausen gikk med en fart vekslende fra 10-11 
knop. Med den farten regnet han med å være i New York tre dager etter, 
men vinden drog seg vestlig og spaknet. Da den amerikanske losen kom 
om bord ved Sandy Hook, fortalte han at han måtte tilbake til New York 
for å hente flere loser. Da tilbød kaptein Clausen å ta skonnerten hans 
på slep, men losen svarte smilende at hans skon nert nok ville komme dit 
lenge før Clausen rakk fram. Dermed startet kapp seilasen. ‘Ebenezer’ måtte 
først sette seil, og derfor fikk los-skonnerten et godt forprang. Med en jevn 
kuling omtrent ‘tvers av’ fikk de – omtrent en halv time senere, se at de 
halte inn på losen. En halv time etter var den passert. Etter nok fire timer 
var den ute av synet. Slik kom ‘Ebenezer’ til New York lenge før losen. Den 
8. mai ankret ‘Ebenezer’ opp i New York. Hun hadde da brukt 23 dager på 
overfarten. 

Neste dag var losen hos havnemyndighetene for å få nytt oppdrag. Der 
ble han spurt om hvilket fartøy han sist kom inn med. Han fortalte om 
kapp seilasen og sa at han var villig til å vedde 1.000 dollar på at det ikke 
fantes noe skip på Hudsonfloden som kunne seile forbi denne lille, nor-
ske skonnerten. ‘Ebenezer’ kom i stort ry på havnen. Da hun var seilferdig 
for hjemreisen ven ter tre skip på henne for å prøve seg. Vinden var nord-
vest med stiv kuling. Det passet riggen til ‘Ebenezer’ bra. Hun gikk med 
enkelt revet underseil og et rev i toppseilet. De tre amerikanerne sakket fort 
akterut og ble borte. Losen var sik kert svært fornøyd med å slippe å betale 
en sum han neppe kunne innfri. Etter 21 dagers frisk seilas ankret ‘Ebene-
zer’ igjen opp utenfor den nye tollboden i Stavanger. 

Emigrantfarten gikk så godt for brødrene Svendsen at de satte inn to 
nye skip. Det var briggskipene ‘Harmonie’ og ‘Deodata’. Begge gjorde 
mange turer og fraktet hver for seg flere mennesker til Amerika enn det 
‘Ebenezer’ gjorde. Til ‘Harmonie’ ble det skrevet en shanty som ble sunget 
under ankerhiving både på moderskipet og mange andre båter som fraktet 
emigranter. Den er på ni vers, men her skal bare gjengis det første, andre og 
nest siste. Melodien kjenner jeg ikke, men i en modernisert språkdrakt er 
versene slik: 

Når vi forlate skal vårt hjem og våre kjære piker, vi troskapsed har svoret 
dem, og dem vi aldri sviker. Vel får vi kjempe mang en dyst før vi igjen kan 
trykke vår elskede pike til vårt bryst. Gud gi oss hell og lykke! 

Nu derfor lystig en og hver. Hiv ankeret opp med glede! Se alle dem, som vi 
har kjær, på Skansen er til stede. Et høyt hurra på sjømanns vis til våre pikers 
ære, og et til ‘Harmonie´s’ pris, som oss på reis´skal bære. 
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Nederste del av 
øvre Strandgate. 
Som enke bodde 
Helene Marie 
Clausen i num-
mer 16, som er 
det femte huset fra 
høyre mot Torvet. 
Fra trappen foran 
huset kunne hun 
se Domkirken, 
tvers over Torvet. 
Bekkegaten gikk 
opp bak det store 
treet og foran det 
andre huset fra 
høyre(Tegning: 
Gunnar Ware-
berg, Statsarkivet, 
Stavanger.)

Nu lutter glede i hvert ord, blant våre passasjerer. Vi New York´s los har fått 
om bord, og ‘Sandy Hook’ passerer. Du vidt og bredt har bragt oss, du premie 
har vunnet, og alle steder der du kom, du stedse ros ble unnet. 

De siste linjene er nok mer passende på ‘Ebenezer’, for hun var den ras-
keste av de tre skutene – selv om hun ikke tjente inn så mye som de andre 
to. Det var slett ikke billig å dra over Atlanteren. Som passasjer på ‘Harmo-
nie’ betalte voksne førti spesidaler. For barn var prisen det halve, og de som 
var under ett år reiste gratis. Med langt over hundrede personer om bord 
var det snakk om svært god fortjeneste. 

*** 
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Amtmann Harris fikk hjemlengsel etter ti år i embetet. For hva ellers kan 
for klare at han igjen søkte seg nedover i embetshierarkiet. Først var han 
stiftsamt mann og stortingsrepresentant, så amtmann – men i 1865 finner vi 
ham som sorenskriver. Da bodde han og kona – petronelle Cornelia Winter 
Rye, på Kop stad i Sande kommune i Vestfold. Hun var 52 år, og ti år yngre 
enn ham. To døtre bodde sammen med foreldrene. Det var Adele (25), som 
var født i Kristia nia og Milla (14) – født i Tromsø. Sorenskriveren selv kom 
fra Larvikdistriktet, så han kom tilbake til hjemlige trakter. Harris hadde et 
tjenerskap på syv, pluss en edsvoren juridisk fullmektig og en kontorist. på 
stall og i fjøs stod fire hester, syv kyr og en gris. Vi må tro at familien Harris 
gjorde et lykkelig valg da de flyttet til Sande. Episoden med skattekisten fra 
president pierce husket sikkert Harris lenge. Han døde 6. mars 1866. 

Hans Christian Clausen var født i Stavanger 8. mai 1817. Faren het det 
samme, og var også skipper. Han kom fra Glückstadt i Schleswig-Holstein. 
Det var han som ga navn til Klausegaten i Stavanger. Forresten oppga han 
sjøen og startet med handel i stedet. Et barnebarn, altså Hans Christian III, 
ble også skipper – så i den familien fløt det rikelig med saltvann i årene. 
Som vi har sett, førte Clausen ‘Ebenezer’ til 1853 – ikke til 1857, som det 
står i ‘Stavanger sjøfarts historie’. Da ‘Sæhrimner’ ble sjøsatt i 1855 overtok 
han henne. Det var forresten flere bark skip med dette navnet, men Clausen 
var kaptein på det aller første. Stakkars ‘Ebenezer’, hun endte sine dager 
i Skagerrak 1. juli 1883. Da ble hun rent i senk av barken ‘polykarp’ fra 
Kragerø. Clausen selv døde tragisk av dysenteri snaut tjue år tidligere – 1. 
september 1863, bare 46 år gammel. Da var ‘Sæhrimner’ på Malta. Riktig 
leit var det at en så avholdt og dyktig mann skulle dø i fremmed havn på 
høyden av sin manndom. Kan hende hadde den gamle sjøulken med seg 
sitt Cronometer med Nøgel og Kjæde – da han så uventet døde på Malta? I 
så fall kan vi håpe at det kom hjem til Stavanger og at det ennå finnes i 
familien. Takket være ‘Stavangeren’ for fredag 9. juni 1854, vet vi hvilken 
inskripsjon som stod i gulluret. Der stod det nemlig: 

The United States of America by their President to Capt. H. C. Clausen for 
his gallant conduct in rescuing the Master and Crew of the American Barque ‘J. 
Z.’. 1854. 

Brått og opprivende ble Helene Marie Clausen enke. Dødsbudskapet 
nådde henne i Løkkeveien 118 bare en uke etter. Eiendommen huset stod 
på het egentlig ‘Sandvigen’ og var nok en slags arv etter far hennes – den 
gamle hatte makeren, Johan Erik Nyman. Hans Christian og Helene Marie 
var grøderike, og ble foreldre til åtte barn – to jenter og seks gutter. Yngst 
var Johan Carl Mathias Nyman Clausen. Han fikk kanskje aldri sett sin 
far, for han ble født 25. januar 1863 – syv måneder før faren døde. Også 
han valgte sjøveien. Eldste var Johan Erik, som allerede var styrmann. Hans 
Christian III startet også karrieren på havet. Senere flyttet skipperenken 
til Øvre Strandgate 16. Der bodde hun som huseier i 1875 sammen med 
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døtrene Bertha Christine og Mathea Gustava. Ti år senere hadde yngste-
mann, som nå bare het Carl – også sin adresse der. Han var styrmann 
– men var vel for det meste fraværende. Hans Christian III var samti dig 
kaptein og gift mann. Ekteparet hadde tre barn og bodde i Hospitalgt. 7. 
Helene Marie Clausen døde 2. oktober 1889 – sytti år gammel. 

Torger pedersen fikk leve lengre enn Clausen. I 1875 drev han fremde-
les gården, men fikk hjelp av sønnen Bertel og datteren Marta. Han kan 
neppe ha gitt opp sjøen helt, for han kalles også ‘skibsvært’. Kanskje var det 
på et passa sjerskip i innenriks eller oversjøisk fart? Det året var de to eldste 
sønnene fravæ rende. peder var allerede styrmann i utenriksfart og Sven 
seilte som matros. Om den brukne armen plaget ham, vet vi ikke sikkert. 
Men ferdigheten med treverk hadde han fremdeles i nevene. Derfor er det 
naturlig at han arbeidet på skipsverftet i Sandviken mange år etter ulykken. 
Torger var også en dyktig tre skjærer. Beviset for det er noen vakre duer i tre, 
som nå pynter prekestolene i kirkene på Randaberg, Fister og på Hausken. 
En etterkommer av Torger mener at det var foten han brakk, og ikke en 
arm. I så fall forklarer det at han beholdt nevenyttigheten og finmotorikken 
sin, slik at han fortsatt kunne skape kunst verk i tre. Det kan ha oppstått en 
misforståelse om skaden på veien til Det hvite hus, selv om brevet derfra er 
tydelig nok. 

Torger pedersen ble nesten 67 år og døde hjemme på Aspelund 28. 
novem ber 1885. Da etterlot han seg kone og åtte barn – så også der i tunet 
var gjen veksten god. Yngstemann var ennå ikke konfirmert, og en datter 
mottok døds budskapet i Amerika. Kona til Torger var Marte Svendsdatter 
fra Finnøy. Hun ble mor til to døtre og seks sønner. Guttene på Tasta hadde 
også mye saltvann i blodet. peder og Svend ble sjøoffiserer og derfor ble det 

Berge Bergesen(1800-1874) var født 
på gården Øvre Fister. Allerede som 
tolvåring reiste han til en eldre halv-
bror på Tasta, og kjøpte senere en gård 
der. Den drev han til 1860, da han 
kjøpte gården Nylund på Storhaug. 
Ved siden av gårdsdriften tjente Berge 
Bergesen seg rik på bondehandel, 
som sildegrosserer og skipsreder. På 
1850-tallet var han god for 100.000 
daler, og var da en av distriktets 
rikeste menn. Han var svært politisk 
interessert og satt i kommunestyret 
for Hetland fra starten i 1837. 
Hans sterke gudstro og handlekreft 
gav ham mange tillitsverv innenfor 
kristenlivet. Berge Bergesen var blant 
grunnleggerne av Det Stavangerske 
Dampskipselskap.
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Bertel som overtok gården. Han var matros som sin far og ble også gård-
bruker som ham – men han seilte også som stuert. Han overtok gården fra 
sin mor i 1888. 15. desember samme år døde Marte Svendsdatter – 60 år 
gammel. Bertel levde tredve år etter henne og døde 19. januar 1918. 

I dag er deler av gården på Tasta, der Torger og Marte levde – i dag et 
idyllisk boligområde, som heter Aspelundstunet. Mange av etterkommerne 
bor der. Naturlig nok har minnet om hendelsen i Atlanterhavet bleknet 
kraftig. Det antydes likevel bestemt at Torger brukte gullmyntene til å bli 
selveier på den husmannsplassen som foreldrene hans bygslet. Gullklokka 
ble senere solgt og pengene brukt til å kjøpe tilleggsjord. Et slikt jordstykke 
ble kalt for ‘Kjedet’! Det navnet gir unektelig assosiasjoner til en bestemt 
gjenstand fra president pierce. Gamle pantebøker bekrefter at Torger kjøpte 
et jordstykke av Iver Sivert sen 10. november 1854. på den tiden hadde 
Torger sikkert mottatt den overdå dige gaven fra presidenten og han var 
økonomisk mer enn god for å legge ut de 80 spesidaler som tilleggsjorden 
kostet. Men selveier var han allerede to år tidligere. Da kjøpte han nemlig 
to eiendommer fra arvingene til Jens Evensen Tasta for 300 spesidaler. Over 
halvparten ble betalt kontant. For resten av kjø pesummen overtok han 
et lån i Oplysningsvæsenets Fond, som i 1837 var på 150 spesidaler. I 1852 
hadde han neppe gulldollar å betale med, men det kan passe bra at han to 

På dette bildet 
ser vi Tasta skole 
helt til venstre 
og Byfjorden i 
bakgrunnen. 
I forgrunnen 
til høyre ligger 
boligområdet 
Aspelundstunet, 
som hørte til 
gårdsbruket som 
Torger Pedersen 
eide. Låven og 
våningshuset er 
yngre, men ligger 
nær de gamle 
husene til venstre 
for idrettsbanen. 
Foto: Fototnor 
AS.
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år senere innbetalte lånet – nettopp med amerikanske gullpenger? I så fall 
ble han ikke bare selveier, men også gjeldfri i 1854. Senere ble det kjøpt til-
leggsjord flere ganger, men protokollene gir ikke svar på hvor pengene kom 
fra – eller om et jordstykke fikk navnet ‘Kjedet’. 

Foreldrene til Torger var peder Aslagsen og Berte Marie. De gamle fikk 
for nyet folgekontrakten med Torger 30. juli 1863. Der fikk de rett til frit 
Huusvære, Tilsyn og Opvartning i syge som i friske Dage. De skulle heller 
ikke sulte. Kontrak ten spesifiserer hvor mye de skal få av mel – både havre, 
bygg, og rug. To tønner poteter, et bismerpund smør, og en Potte sød Melk 
hveranden Dag – pluss saue kjøtt, flesk og fisk i rikelige mengder og dessuten 
tran og talg. Tolv lass torv hørte også med – alt godt og forvarligt. Samtidig 
mottok Torger seksten daler av foreldrene. De skulle brukes til en sømmelig 
Begravelse. 25. september 1875 at testerer panteboken at begge foreldrene er 
døde. 

Uheldigvis ble altså gulluret solgt – med eller uten kjedet. Begge er 
nok for alltid borte for familien. Men kanskje eksisterer det fremdeles noe 
i Bergesen familien? Hypotesen baserer seg på at Marte Svendsdatter, altså 
konen til Torger – var i slekt med grunnleggeren av Bergesendynastiet, 
nemlig Berge Bergesen. Han var kjøpmann og bodde i Stavanger, men eide 
jord på Tasta og drev også som en slags eiendomsmegler. Sammenhengen 
er at far til Marthe var et søs kenbarn av Berge, som igjen var far til Ole Ber-
gesen. Begge de to hadde vel noen skillinger til overs for å kjøpe et gullur 
– og kunne sikkert også gjøre seg nytte av 200 amerikanske gullmynter? 
Ikke mange kunne løse inn så mange og ukurante mynter, for et bankvesen 

Dette staselige 
ekteparet er skips-
tømmermann og 
gårdbruker Torger 
Pedersen fra Tasta, 
og kona hans 
Marthe Svends-
datter fra Finnøy. 
De var kledd i sin 
fineste stas da de 
var hos fotografen 
en gang lenge før 
1885. Gullklokka 
i dobbel kasse 
med kjede av gull 
bar neppe Torger 
lengre i vesten.
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var bare så vidt etablert – så hvorfor ikke nettopp Bergesenfamilien? Det 
er heller ikke utenkelig at Ole så seg behag i den vakre gullklokken? Det 
ene kunne følge naturlig av det andre. Men det eneste sikre er likevel at vi 
ingenting vet om hvor uret og kjedet havnet – heller ikke hvilke minneord 
som stod gravert i lokket. Vi vet bare at gullpengene er brukt opp, og at de 
mest sannsynlig ble brukt til å kjøpe jord familien kunne leve av. Nesten 
hundre år etter at Torger pedersen kjøpte seg til selveier – i september 1950, 
ble gårdsbruket lagt ned og delt i ti ulike deler. Tilbake står det vakre Aspe-
lundstunet som et synlig og verdig minne etter Torger pedersen og Marte 
Svendsdatter. 

*** 

Det presise kronometeret til skipper Clausen og det staselige gulluret i dob-
bel kasse, som Torger pedersen fikk – har nok for lengst sluttet å tikke. Kan-
skje eksisterer de fremdeles hos ukjente eiere. Hvis gullkjedene følger med 
– får vi håpe og tro at det tyngste fortsatt følger kronometeret? Klokkene 
røper hvem de opprinnelige eierne var – men ikke alt om hvordan sjømenn 
fra Stavanger området reddet tjue skipbrudne amerikanere fra drukningsdød 
i Atlanterha vet, og heller ikke om hva som skjedde etterpå. Gledelig er det 
derfor at hendel sen unngikk glemsel – fordi et brev ble skrevet i Det hvite 
hus en sommerdag i 1853. Dét dokumentet eksisterer kanskje ikke, men en 
gulnet og sprø overset telse ble funnet på statsarkivet i Stavanger. Forhåpent-
lig har disse gamle hen delsene underholdt og gledet leseren en smule. 

Kilder: 
Statsarkivet i Stavanger (SiS)/Amtmannen i Stavanger 00 BA 57B Kopibok Av. VI (Nr.11), 
1854-57, 2.39.1.6. SiS/Amtmannen i Stavanger 00 CX 298, vedlegg journal nr. 2133-2830, 
1854  54, 2.40.5.2. SiS/Stavanger skifteforv. emb. 52 B1, dødsfallprot. 1885-94, s.72. SiS/
Jæren sorenskr. emb. 52 B1, dødsfallprot. 1869-96, 2.32.3.5. SiS/Jæren sorenskr. emb. , div. 
panteregister og – bøker.. Michaelsen M L: Stavanger sjøfarts historie, s. 79, 80, 173, og 530. 
Langhelle Svein: Soga om Sola og Madla, s. 180. Stavangeren nr. 143, 149 og 229 fra 1853-
54. Digitalarkivet.no: Ft 1865 og skannede kirkebøker fra Frue sokn. SiS: Folketellinger 
1875, 1885 og 1891. USA´s ambassade i Oslo og muntlige kilder. 
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så vet du hva som skjer.
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Anders Bærheim – vår første lokalhistoriker, skrev Halvor 
Pedersen i artikkel i Stavangeren nr. 2, 2004. 

Anders Bærheim var bestyrer hos Dreyers Grafiske Anstalt. 
I sam arbeid med sin arbeidsgiver fikk hans sterke lokal
historiske interesse ikke bare betydning for byen,men også 
for Dreyer. Dreyerkalenderne med tekst og bilder av lokale 
kunstnere, ble samleobjekter. Han var også en ivrig fotograf 
og samlingen hans av Stavangerbilder er i dag på Stats
arkivet.

Gjennom avisartikler fremmet han sine synspunkt og delte 
sin kunnskap om byen og historien vår. Redaksjonen har  
fått tilgang til en del av Anders Bærheims mange avisartikler 
gjennom hans barnebarn, Morten Bærheim. 

I dette nummeret har vi med tre artikler relatert til 
 Domkirken og bispe gården.
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Biskop Arnes interiør

Av Anders Bærheim

Av de middelalderske bygninger, som fremdeles findes i landet, har vi som 
bekjendt to her i byen, Domkirken og Bispekapellet. De staar i dag saa 
temmelig uforandret og indtar arkitektonisk sett en fremskutt plads. Begge 
er de reist i samme tidsrum og av samme byggherre – biskop Arne -, begges 
interiør formet i hans aand.

Oppe i gavlspidsen paa Arnes største bygg – Domkirkens kor – sitter et 
hode. Historien melder intet om manden, som formet dette lille kunstverk, 
heller ikke noget om, hvis træk han i hodets ansikt har søkt at overgi efter-
slekten. Den opfatning har imidlertid efterhaanden gjort sig gjældende, at 
man i ansiktets skarpe, strenge linjer mener at finde likheter med det billede 
historien maate gi av biskop Arne energiske træk.

Aarhundreder igjennom prydet hodet den utsatte plads og alderen la sin 
skjønne patina over kunstnerens arbeide. Tider skiftet – Arnes bygg kom i 
forfald. Den omliggende lille bisperesidens vokste dog trods alt og blev by. 
En god dag opdager byens folk, at bispens bygverk er en kostelig juvel, som 
det nu gjælder at verne om. Kirken besluttedes restaurert. Byen alene reiser 
de nødvendige store beløp. En velvillig arkitekt overlates arbeidet og gis 
absolut frie hænder. Den bearbeidelse kirken nu blir tildel kan avlæses paa 
kunstverket i gavlspidsen. – Aarhundreders skjønne patina findes avskyelig. 
Hoder bliver raspet og avpudset. Tilbake bliver en maske, men gjennem 
masken lyner endnu biskop Arnes energiske blik!

paa den lille høyde ved Bredevandet, omgit av gamle trækroner, reiser 
sig Arnes to bygninger. Begge som nevnt opført i samme tidsrum, i det 
ytre og indre forskjellige, men begge reist i samme gjennemførte stilart. 
Endnu saa pas bevart, at vi har det fuldtonende i hans arbeide klart for øie. 
Jevnfører man fra parken bygningernes østvæg er disses utsmykning til en 
viss grad forskjellig. Det bærende ledd i domens væg er det store firdelte 
vindu, som fylder godt ut i vægflaten. Vinduets rike klebersteinsindfat-
ning indgaar paa det nøieste i vægflatens øvrige utsmykning og danner 
sammen med denne et harmonisk hele. I kapellets østvæg indgaar derimot 
alene det slanke, høie vindu med sine smekre søiler og fine kapiteler paa en 
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virkningsfuld maate i de fugede graasteinsflater, der for øvrig kun brytes av 
hjørnenes kleberstenskvadere.

Om bygningernes interiør (arkitektonisk sett) gjælder de samme for-
hold. De er forskjellige. Ved at se paa korets indre er to momenter straks 
iøinefaldende. Væggens sterke gjennembrytning av store, høie lysaapninger, 
«som gjør hele kirkerummetsaa lyst og stemningsfuldt» (A. W. Brøgger), og 
murverkets rike utsmykning fra trappens herlige bladranke til avsluttende 
bladkrans (slutsten) over krydshvælvets fine buer. Altsaa alene ved sin arki-
tektur og vakre ornamentikk et stemningsfuldt kirkerum. «Naar eftermid-
dagslyset en solklar sommerdag falder ind av korets vinduer er endnu i vor 
tid dette koret av de stemningsfuldeste  kirkerum vi har i landet» (A. W. 
Brøgger). Sammenlign i dag Bispekapellets lysforhold. 

Ved bestemmelsen av kapellets interiør har der ved opførelsen sand-
synligvis gjort sig visse praktiske og estetiske grunde gjældende. Kirken 
og kapellet er saa nogenlunde ens orientert vest-nordvest til øst-sydøst. 
Kapellets nordre langvægløper altsaa paralelt og med fri facade mot korets 
syd-væg. Kapellets syd-væg dækkes derimot av bispegaardens (Kongsgaards) 
nordre gavlvæg. Kapellets vestre gavlvæg har kun dør som dækkes av sval-
gangen. Fra syd og vest var det altsaa av praktiske grunde ikke anledning 
til at skaffe rummet lys. Tænker man sig da nordvæggen gjennembrutt av 
vinduer (som av professor Meyer foreslaat, «Aftenbladet» 6te august 1927) 
vilde dette gi rummet en aldeles ødelæggende lysvirkning. Det kan derfor 
tænkes, at biskop Arne av estetiske grunde har renoncert paa disse vinduer. 
Rummets eneste naturlige lysåpning blir da det todelte østvindu. Gjen-
nem dette har Guds dagslys glidd ind under kapellets høie hvælv. Gjennem 
dette har de vekslende aarstider kastet sine skiftende stemninger over biskop 
Arnes interiør. Det har git rummet en egen charme, som nu desværre er 
helt utelukket ved indsættelsen av de moderne glasmalerier. Disse har kun 
èn stemning at gi: den stereotype fra det elektriske lys.

I problemet om biskop Arnes glasmalerier kan muligens Vigelands glas-
bete kaste lys . Et er imidlertid soleklart – at biskop Arne ikke har maatet ty 
til sterke elektriske lyspærer for utenfra at skaffe tilstrækkelig lysvirkning for 
sine eventuelle glasmalerier!

Vel et halvt aarhundrede er svundet siden bispehodets træk blev raspet. 
Atter er bispens store verk blit aktuelt. Der skal restaureres! Begyndelsen er 
gjort med hans private kapel. Dette (hans) intime, fine lille interiør staar for 
tur – til hvad? Den nærmeste fremtid vil vise om de kræfter, som nu virker, 
kan skyte fortid og nutid ihop for vort syn. I domens slagskygge ligger det 
lille kapel og fra domens gavlspids maner biskop Arnes mishandlede træk!

Stavangeren
22 august 1927
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Dagen slutter, brokete reklamelys liver opp i kvelden, Rosenbergferjen  har 
landsatt og laget en liten folkevandring over torvet. Stappfulle busser ramler 
fra sentrum ut til de forskjellige bystrøk – trådbussen glir lydløst rundt 
Breiavatnet om Museet og Sykehuset til Våland. Fra øverste holdeplass er 
det ikke lange turen opp til tårnet og betongdekket over bassenget.

Herfra har du i måneklare kvelder bykartet liggende lyslevende for deg. 
Lamperekker tegner gateløp i alle retninger. Lange trafikkårer og smågater 
syner terrengets karakter i lysteppet som glimter så vakkert fra havnen, over 
Storhaug og Hetlandshalvøya rundt Varden, hele Vålandsstrøket til Hil-
levågsbekken og Mosvatnet, Byhaugen og Kalhammar mot Tastaveden. De 
nye, store bydelene som jevnt og sikkert arbeidet seg ut fra gamlebyen og 
underveis slukte større gårdsbruk, landsteder og lynghei.

Tre vindmøller, en i øst, en i sør og en i vest, sveivet svære vingespenn på 
høyder som nå er bebygd og går inn i det glimtende teppet.

Månen legger en matt sølvstripe i Breiavatnet. Det store juletreet leg-
ger en mild glorie foran vestgavlen av Domkirken – snart ringer klokkene 
lysfesten – julen inn.

*

Gamle kirker kunne ha sin mystikk, sine sagn. Domkirken hadde sine. De 
er nok dessverre gått i glemmeboken, men ett finnes, det skal vi ta fram her.

Opp til 1830 årene lå gravplassen rundt Domkirken omgitt av et svært 
steingjerde med tre porter. Den største med gråsteinshvelv mot Torvet, en 
mindre ved Kirkegaten og Rådstuen. Den minste ved den gamle katedral-
skolen, og broen ved Skolebekken, som var bygrense.

Folk som bodde ved Skolebekken og skulle på besøk til slekt eller kjente 
på Kleivå tok gjerne snarveien gjennom den lille porten og over kirkegår-
den.

Denne veien, kunne farmor fortelle fra sin mor, kom en kone sent i jule-
natten. Hun så det lyste fra vinduene i kirken – ble forveten og gikk inn, 

Av Anders Bærheim

Den gamle kirke-stolen…
var en reservert plass i kirken
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men ble vettskremt stående over det hun fikk se. Skrømt og underjordiske 
fylte alle pulpiturer og stolerader. De nærmest sittende begynte å fekte med 
armene, reiste seg og satte inn på henne. Helt sanseløs la hun på sprang mot 
døren, her nådde de henne, men hun fikk vrengt av seg kåpen og slapp ut.

 *

Det er et av de mange vandresagn som gikk landet rundt. Asbjørnsen for-
teller det fra Østlandet.

Miljøet for sagnet på vår kant er det gamle interiøret i Domkirken, som 
ble rasert og fjernet i 1866-67. Det kan synes bittert at så meget godt og 
vakkert arbeid dette representerte ble ødelagt, men livet går sin gang og 
stiller sine krav. Byen vokste og mantallet med den. Det samme var tilfelle 
med frue sokn, som hadde felles kirke med byen, til Hetland fikk sin nye 
kirke i oktober 1854.

Bare spredte rester av flere hundre års frembringelser i kunst og hånd-
verk er bevart av de pompøse pulpiturer og rikt skårne vanger fra «stadene», 
som senere ble utstyrt med seter. Disse ble av kirkevergen leid ut etter stil-
ling og rang for den respektive leier.

Denne retten til seter kunne ofte føre til strid og stevning. Fra 1620 
hører vi om en lagmann povel Leth, som stevner Thammes Leth for et 
stolstad han selv hadde kostet satt opp for sin hustru Thammes Kristoffer-

Øverste hjørne 
i søre sidegang. 
Legg merke til 
klappstolene på 
steingolvet.
Maleren C. 
Røstvig har laget 
denne tegningen 
etter C. Sundt 
Hansens maleri.
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sens hustru hadde i tredve år brukt sitt stolestade og betalt en halv riksdaler 
for det. Kirkevergen stevnet i 1626 Anne, Mads skredders, og Margrethe, 
Anders gullsmeds, for noen uskikkelighet og utilbørlig hoffart som av dem 
på hellig trekongers dag var given all menigheten til kjenne ved deres stade 
i kirken. Anne forgav at hun var kommet først i kirken, Margrethe kom 
senere og trådte da oven over henne på det stade Anne hittil hadde brukt -.

*

Det gamle interiøret har vi bevart i tegninger fra arkitekt Schiertz 1842, 
og arkitekt von Hanno 1856. En av Schiertzs tegninger viser interiøret fra 
«Konestolen» nederst ved inngangen til koret, med den gamle altertavlen, 
men her har han visstnok nærmest tenkt å vise kirkens arkitektur; pulpitu-
rene er ikke tatt med, unntatt de to store ved korbuen.

I «konestolen» måtte «inngangskonen» ved første besøk i kirken etter 
barnefødsel vente til presten førte henne videre opp.

Fra maleren Carl Sundt-Hansen finnes et maleri fra hjørnet øverst i søre 
sideskip. Et stemningsfullt, men realistisk bilde som klart illustrerer den 
uhyggelige rangsforskjell tidens kirkeforhold bød og strengt opprettholdt – 
så uendelig langt borte fra julebudskapet som lød fra prekestolen om ham 
– «som lagdes i et krybberom»

Mellom to av de svære steinsoklene ser vi tre vanger med dører til de 
lukkede, bortleide benkeradene. Innerst i hjørnet et høyt, fornemt og 
overbygd stolestade. på steingolvet er de 
ytterst primitive klappsetene på et bein 
hengslet til veggene – beregnet for dem 
som ikke eide mulighet for å slippe 
innenfor de lukkete dørene.

En meget viktig detalj som ikke 
kommer fram i det foreliggende bil-
ledstoff er navnelisten som var festet 
til stolvangene, og ga til kjenne hvem 
der kunne slippe inn på de reserverte 
plassene.

Jeg har vært så heldig å komme over 
et eksemplar av arten. Et vakkert typo-
grafisk utstyrt lite trykkarbeid 11*19½ 
cm stort, visstnok utført i L. C. Kiel-
lands boktrykkeri i slutten av 1830-
årene. Listen gjelder for «Stol Nr. 20» 
og lyder på ett sete. Den har følgende 
navn strøket i tur og orden etter som 
innehaveren skiftet:
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Farger H. J. Myrebø
Bager Andreas Lea
Skipper Bernt Olsen
Skomager Hans p. Sandved
Skipper Niels Dannevig
Styrmann Johannes Sunde
Skipper og handelsmann O. S. Weibell
Skipper Martin Krag
Skipper Knud Worsøe
Losoldermann og havnefogd T. Natvig
Skipper O. Hausken

Farger Myrebø tok borgerskap i 1840, baker Lea i 1843. Krag druknet 
visstnok i 1859. Etter dette må vi kunne slutte at listen viser navnet på de 
borgere som fra 1841 opp til 1866, da restaureringsarbeidet tok til, har 
reservert seg et sete i stol nr. 20.

*

Av kirkevergen ble stolestadene avertert i dagspressen som en hvilken som 
helst annen handelsvare. Den 18. november 1834 står det i Amtstidene: 
«Efter Anmodning af Kirkeinspectionen underrettes de af Stavanger Byes og 
Frue Sogns Menigheder, som måtte ønske sig Stolestader i Kirken, herved 
om, at tvende pulpiturer der kan indrettes, nemlig Et mellem Sognepres-
tens og ploug & Sundts pulpitur og Et mellem Magistratens og Orgelet.

M.Svendsen, Kirkeverge.»
Og den 18. oktober 1837: «De som endnu rester med Stolleie for 1837 

erindres om at indbetale samme til Magistraten inden den 25.e Oktober 
d.A. hvis Udpantning ville undgås.»

*

Samme år von der Lippe begynner restaureringen av Domkirken, er den 
nye petri Kirke ferdig til å tas i bruk. I det høve får formannskapet en søk-
nad som klart sier fra hvor lite velsett de reserverte plassene er.

«Inspection for St. petri Kirke er af den Mening, at det er Menighedens 
almindelige Ønske, at pladsene i den nye Kirke ikke blive at bortfæste, og 
antager, at den frie Adgang for Høie og Lave til Guds Hus er stemmende 
baade med Tidens Fordringer og kirkelig Sømmelighet, Da Tiden nu nær-
mer sig, at Kirken skal tages i Brug, anser man det ønskelig, at denne Sag 
bliver afgjort, og henstiller derfor herved til Stavanger Communebestyrelse i 
den Henseende at tage Beslutning, i det man tillader sig at foreslaa:  
Pladsene i St. Petri Kirke ikke blive at bortfeste.

Stavanger i Kirkeinspectionen
Den 22. Marts 1866
Kloumann.       O. L. Sinding



37

Med H. O. Zetlitz som varaordfører går formannskapet den 6. april s. å. til 
vedtak på dette.

*

Formannskapets kopibok for februar 1843 forteller litt om Domkirkens 
omgivelser på den tid - «den gamle Kirkegaard, der gjemmer Støvet af saa 
mange ogsaa for den nuværende Generation kjære Hedenfarne, og den 
oprørende, ja forargelige Tilstand Stedet, skjønt hellig og indviet længe har 
befundet sig i –».

Årsaken til dette var den nye gaten, byens hovedinnfartslinje sør fra, 
som ti år tidligere var lagt over «den gamle Kirkegaard», langs Raadhuset og 
Domkirken til Torvet.

Et snaut halvt hundre år etter kopibokens data må Rådhuset vike plas-
sen for ny gatebredde, og nå, godt og vel hundre år etter den nye gaten ble 
lagt, er plassen i brennpunktet for større trafikkbredde.

Den gamle gravplassen er blitt det mest trafikkerte sted i byen, helst opp 
under jul når folkestrømme glir tett langs kirkemuren, og det lyser forjet-
tende i mørke vinterkvelden fra den store granen.

Men der var verdslig musikk også. I de kronglete gatene, mellom hus 
som hadde torv og never hengende ned over takskjegget, kunne det hende 
det lød liflige melodier. Gamle og unge tumlet ut – her var kommet spe-
lemenner til gårds. Der sto en mann og strøk overmodig på «fiolen», en 
annen blåste i horn og trommeslageren holdt stram takt. – Folk lyttet hen-
ført til spillet. Det var brått blitt helg og høytid mellom gamle, morkne hus. 
Og best som det var ble de lette i hamsen av vill dansetakt, - en polkadans 
eller en masurka. Ungene stod med forklarte ansikter og de gamle svaide i 
kroppen og mintes ungdommens dansekunster og galskap.

*

Den første fastboende spillemannen som nevnes her i byen er vel Bonifacius 
Wunderlich, og han var av tysk ett. I 1621 ble han stevnet for rådstueret-
ten, og det viste seg at han ikke var alene om å spille for folk for å livberge 
seg. Av rettens rådlegginger går det fram at Bonifacius sammen med sine 
medbrødre hadde gått omkring og spilt for «godtfolks børn på gaden – og 
da de kom udenfor raadmand Horn Søfrensens dør, var der en der gav et 
skrig fra sig, og der de kom længer ud, var der en der skreg et andet skrig» – 
ja, så står der i rettens bok.

Om det var spillemennenes prestasjoner som utløste disse skrik, eller om 
det var mishagsytringer eller krav om flere musikknummer, sies det ingen-
ting om. 

Bonifacius og vennene hans synes å ha vært et slags «byorkester» som 
oppvartet med fiol, trompet og tromme, og de spilte i gatene og i bryllup.

I 1623 opptrer Hans og Tobias spillemenn på arenaen. Hans hadde 
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fornærmet kollegaen Tobias, de var nok strie med det våte begge. Rådstu-
eretten skulle dømme i saken, men rettens folk hadde vel den samme uvilje 
mot unødig krangel som retten i dag. Hans og Tobias ble etter gammel 
skikk sendt utenfor døren, og det var sjelden det ikke ble godt igjen mellom 
de kranglevorne etter en slik tur. Hans og Tobias ble venner og vel forlikte, 
de trykket hverandres hender og lovet hverandre evig vennskap på varmblo-
dige kunstneres vis. Men Hans spillemann måtte ut med surt fortjente en 
mark sølv til statskassen. 

År 1700 kom en mann i hard knipe. Kongen var død, sang og spill stil-
net av. Men til denne mannen kom det to elever fra latinskolen, og de sang 
en koral av det som lærtes i skolen, og som de sang utenfor dørene ved jule-
tider. Og så strøk de litt på en viol, «som ikke kunne regnes for å være rett 
musicert da de bare var begyndere». Det er to medlemmer av «Diskanten» 
vi har for oss, latinskolens elever, som sang ved barnedåp og begravelser og 
ellers ved dørene til folk. Mannen som det ble spilt hos under landesorgen 
ble først dømt, men siden ble saken tatt opp igjen og han fikk sin oppreis-
ning.

*

Der var spinetter i fornemme folks hus. «Disse vakre instrumenter, med det 
fine gammeldagse Udstyret, de spinkle Tangenter, hvis Elfenben var gulnet 
ligesom pladen, hvor ERARD stod i et Mylder af Snirkler og Sving» – Det 
er Alexander L. Kiellands ord dette, i novellen «Sne». Og dikteren fortset-
ter: «Hun slog nogle Akkorder an og vendte sig smilende: jeg synes ikke 
Menigheden kunde skremmesved denne Klang - -».

Nei, det skal være visst, så pietistiske var de vel aldri. Men etter kirketid 
lød de sprø tonene, tolket fra noteblad som bar de stores navn – menuett, 
og kan hende en liten drikkevise, som den gang kanskje var frisk og sprud-
lende av vin i pokaler, men som vi nå synes er sørgmodig i tonefallet. Da 
stanset han nok den ensomme gamlekaren, vekteren, som gikk sin runde i 
Urens rode. Han løste øreflikene på skinnhuen og lyttet med åpen munn. 
Kanskje buldret stormen omkring hushjørnene og snøen drev og la seg som 
et laken over lykten hans, men han glemte verdens sorger og fortredelighet: 
- Dette var herligheten, dette var harper i englehender! Lykten hans strøk 
sin lille lysning over snøen, lenge. Hvem hadde vel hjerte til å gå når slikt 
spill lød ut fra vindu-skoddene en rusken kveldstime? - -

Men plikten kalte. Han måtte rive seg løs, det fikk ikke hjelpe – nå 
skulle han sjøl til med det usle målet sitt, det var nå bare skammen:

- - -
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Det ringer nu af Vagt;
For en god Nat, Sig Herren Tak,
tag Tiden vel i Agt!

Men det lød så velsignet trygt og kjent og kjært for dem som lå i sengene 
sine og bidde på morgenen. Byens folk var vokst opp sammen med versene 
og denne melodien som ble sunget med gammelt vektermål.

Deres hjerte og sinn tonte med i vekterens sang der ute i mørket.

23. desember 1953
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Bispegården, den staselige, store bygningen med gavl til Vågen, Hestetorvet 
og det brokete livet som i sin tid foldet seg ut der, er falt. De samme trafik-
krav som for syttifem år siden felte nabobygningen, Mariakirken, har igjen 
slettet et tradisjonsrikt bygg fra bybildet.

Som et kuriosum kan det i dette høve kanskje være av interesse å se 
hvordan våre regulerende myndigheter for nittifem år siden så på Domkir-
kens omgivelser og – resolverede: «Gaderne i dette Strøg ere langt bredere 
end paa flere andre sterkt befærdede Strøg i Byen.» Av den grunnfant de det 
ikke påkrevd å ekspropriere noen grunn her! prisen var 6 ort 16 skill.  al.

*

Ved rivingen av det store bygget kjent under navnet «Bispegården» er det 
kommet mer klarhet over dens lagnad gjennom skiftende tider og forhold. 
Som bygningen nå stod der, målte den 25 x 10 meter, mens den egentlige 
Bispegården bare målte 21 x 14 alen, med to etasjer på tre værelser.

GILDESTOVA
Det første glimt vi får av tomten er St. Anna gård. «En en-etasjes Træbyg-
ning». «Formentlig bygget som gildehus», mente professor Oluf Kolsrud. 
Og i gildehuset finner vi kanskje forbindelse med en Tietchen Gildemester 
som i 1612 bodde på Grimsåkeren på Stra’en?

BISpEGÅRDEN
I mai 1605 ordineres magister Laurentius Nicolai Scavenius til biskop i 
Stavanger. Samme året kommer han til byen og flytter inn i St. Annas gård. 
Neste eier er biskop Thomas Cordsen Wegner med stor barneflokk. Datte-
ren Maren, enke etter prosten Søffren Schrob til Lye, selger i 1674, og dat-
teren Anna i 1662 og 1685 – med sin mors og trende brødres, Jens, Hans 

Av Anders Bærheim

Bispegården
Fra Gildestova til Storhotell og Brannvakt
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og Niels vilje og samtykke – de store hagestrekningene langs nåværende 
Brattegata mellom «Øffre- og Nedre Gaden» (Skagen og Laugmannsgata), 
og huset hvor «petter Bildsnider nu bor», men beholdt den store hagen 
ned til skolebekken, senere kjent under navnet «Bispegaardens Have» og 
«Klubbhaven».

Med de daværende grenser går eiendommen over til prestegård for sog-
neprestene ved Domkirken. prost Claus Winters arvinger selger den i 1768 
til sokneprest Hans Arentz, og her er det fristende å ta med et lite gatebil-
lede fra 1770, en kommunal rapport: «Imellem Broen over Skolebekken og 
provst Arentzs Hønsehus er passagen ikkun halvt Stensat. passagen mellem 
provstens Hauge og Hønsehus er ikkun 3¾ Alen bred; derfor maa enten 
Haugehjørnet eller Hønsehuset til behørig 5 – 6 Alen indflyttes.»

KLUBBGÅRDEN
Fra 1783 rykker lagmennene inn, og gården heter en tid «Lagmandsgaar-
den». Først kommer Hans Knoph. I 1787 Jacob H. Hveding. Den 5. juni 
1810 selger han hus og hage til Det Stavangerske Klubselskab. på eiendom-
men stod da følgende: «En Gaard, to Etager med tre tømrede Værelser (i 
hver etasje). En Tilbygning, en Etage med fire Værelser, Vedhus og Ildhus.»

Klubselskabet går til stor ominnredning av den gamle gården. I 1827 

Bispegården med 
Rådhuset og Dom-
kirken i bybildet 
i 1860-årene. 
Til venstre er det 
gamle politikam-
mer. Steingjerdet i 
forgrunnen hører 
til Alexander L. 
Kiellands eiendom. 
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får vi mål på husene: En toetasjers tømmerbygning i nord 21 x 14 al., fem 
værelser, 18 fag vinduer, kjøkken og skorstein. En sidebygning i østre ende, 
tømret, en etasje 18 x 17 al., seks værelser 7½ fag vinduer, tre kakkelovner. 
En ditto i søndre side, en etasje 25 x 7 al. Fire værelser, 17½ fag vind., 
tre overetasjers ovner. Et bindingsverks halvtak 7 x 3 al. En bindingsverks 
tilbygning i søndre side 32 x 8 al., en etasje, samt heste og kostall, med 
skorstein og bakerovn. En ganske alvorlig omkalfatring av rom og gammelt, 
rikt dekorert tømmer.

Ti år senere foretar Klubselskabet ny innredning av rommene som vi 
ikke skal ta med her, men i september 1841 har selskapet nye byggeplaner, 
selger huset for 2900 spd. og oppfører ny klubbgård i «Bispegården»s hage.

STORHOTELLET
Med den nye eier, «herbergerer» Samuel Olsen fra Kongsberg, borger i 
Stavanger fra september 1841, får gården sitt pompøse skilt – HOTEL DU 
NORD. Han driver hotellet i tyve år, men averterer det da til salg på grunn 
av svekket helse. I hotellet er det da 18 kakkelovns værelser, dansesalong, 
stor spisesal og to biljarder. Som faste inntekter kunne kjøperen regne med 

Hotel du Nord 
i 1870 årene. 
Gravyren er utført 
ved Norrköpings 
Litografiske A.B. 
og er et utklipp av 
en plakat Andreas 
Wesnes fikk tryk-
ket for sitt hotell. 
Det tilhører fru 
Anna Eidam. 
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leie av Borgerklubben, Sparekassen m. m., men noe salg blir det ikke før 
kjøpmann Johs. Olsen fra Sauda i mars 1862 overtar hotellet for 7800 spd.

I byen fantes tidligere et «Hotel Hamburg». Verten er rimeligvis kjøp-
mann t. B. phil som i 1838 søkte om rett til å opprette hotell. I 1842 aver-
teres det etter to finere spaserstokker som er blitt borte fra Hotel Hamburg.

plassen her tillater ikke å gå nærmere inn på byens reisetrafikk i de 
årene, men noen tall tar vi med. Av «Anmeldte Reisende» i 1860 tok 115 
inn på Hotel du Nord, 85 hos Madame Jespersen i provstebakken, 40 hos 
Madame Buthler i N. Strandgaten. Til sammen 240. Hertil kommer det 
dobbelte antall av andre reisende som tok inn til mindre «Herbergerer». Et 
dagsbelegg i H.d.N. var: Kjøpm. Sommer f. Kr.ania, Steendal f. Bergen. 
Juveler Torstrup m. frue og datter. Kemiker F. Rohart f. paris, agronom 
Christensen f. Østl., proprietær Grimelund f. Asker, adjunkt Aalholm 
m. frue og kand. i teologie Thorildsen og Ugland f. Arendal, jomfruene 
Schram og Tornøe f. Bergen, Madame Juell. – Ole Bull fra Bergen bor hos 
Mdm. Jespersen i juni s. å.

Johs. Olsen har store planer. Den 25. mars 1862 anmelder han nybygg 
på en del av hotellets grunn. Dette blir tillatt mot å brekke hjørnet mot 
kirken fire alen. Den 14. april har han revet ”væsentlige Dele av sit Hus 
Borgerklubben indtil Grunden”. Og nå får vi rimeligvis den store bygnin-
gen på 25 x 10 meter som i disse dager er fjernet. 

Nybygget kommer opp under gode konjunkturer med steile stignings-
kurver for eksport og seil. I kunsten bryter Lars Hertervig den obligatoriske 
mørke galleritonen med akvarellen «Tremaster under Seil». Det bærer fram 
til stor landsregatta, men innen tyveårenes slutt til klimaks og – fall.

I mars 1877 makeskifter Johs. Olsens verge, J. Grude, eiendommen for 
84 000 kroner til Andreas Wesnes som driver virksomheten til januar 1882, 
da Stavanger Samlag for Brændevinshandel overtar det hele for 57 000 kro-
ner. I mai skriver styret: «Som det ærede Kommunestyre muligens bekjendt, 
har brendevinssamlaget kjøbt Hotel du Nord for 60 000 kr. omkostn. 
iberegnet. Det kjøbtes i den Hensikt at sikre Kommunen det til en rime-
lig pris, ifald der nu eller senere, skulle være Stemning for at benytte denne 
centralt beliggende Eiendom til Kommunalt Brug.

Samlagets Styre har forudsat, at Kommunen agtede at benytte Eien-
dommen bl. a. til Lokale for Brandvakten. Er denne Forudsetning rigtig, 
vil altsaa de Sprøitehuse, som er tilbygget den gamle Raadhusbygning, blive 
ledige, og da disse Bygninger ikke egentlig bidrage til at forskjønne det for-
øvrigt smukke parti omkring Domkirken, anser Styret det for et almennyt-
tigt Foretagende at faa dem fjernet og den gamle Raadhusbygning restaurert 
i lighed med Munkekirken og muligens indredet til Kommunebibliotek.»

Kommunen ble kjøper for 30 000 kroner. Dermed var storhotellets saga 
ute, og den gamle Bispegården ble
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«BRANNVAKTEN»
Etter at de kommunale vesener i et halvt hundre år hadde endevendt byg-
ningens indre, ble den kondemnert og revet. Tømmeret var sterkt medtatt 
og makket, men svunne tiders utsmykking delvis bevart og nå tatt vare 
på. «Bispegården»s pompøse portal er for flere år siden oppsatt på Museet. 
Hvor gammel den egentlig er – og har stått, og de funn som kom fram 
under rivingen vil det her føre for vidt å komme inn på.

Stavanger Aftenblad
19. september 1957
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Arkivene innholder et svært rikt kildemateriale til belysning av eiendoms-
historie i Stavanger. Viktige kilders rettsprotokoller fra 1617 og fremover, 
pantebøker fra 1682 til i dag, skifteprotokoller fra 1686 til idag, brann-
taktsprotokoller etter 1765, folketellinger og forskjellige manntall fra 1604 
og fremover. Alle disse kildene gjør det mulig å rekonstruere bebyggelsen 
i hele det gamle bysentrum. Men kildene ble ikke innrettet for å gjøre 
fremtidsforskning enkel. De ble opprettet for situasjonsbetingede forhold. 
Så hver gang en eiendoms historie skal avdekkes, krever det mye prøving og 
feiling. En av de store vanskelighetene skyldes at panteregistrene, register 
over tinglyste dokumenter, er satt opp som alfabetiske personregistre ført 
på selgernes navn. Etter 1792 ble dette systemet endret. Da kan en med 
utgangspunkt i en bestemt eier finne ham som kjøper. Selgeren av eien-
dommen kan en så finne som en tidligere kjøper osv. Men altså ikke slik før 
1792. Og verre er det at de mange hus som ble solgt på auksjon er ført som 

Jens Zetlitz’ fødested   
– Øvre Holmegate 22
Historien om pottemakerens eiendom på Pottemakerstranden på 
1630-tallet som ble dikterprestens barndomshjem 130 år senere.

Av  Hans Eyvind Næss

Det finnes ikke noe 
bilde av Jens Zet-
litz, så vi må skape 
ham hver i vårt 
sinn. Men i mange 
år har denne silhu-
etten blitt utgitt for 
å kanskje kunne 
være ham. Dette 
kan imidlertid 
ikke begurnnes 
med noe som helst. 
Allerede da Zetlitz’ 
Samlede Digte 
(2 bd.) kom ut 
posthumt i 1825, 
jaktet utgiveren på 
et bilde av Zetlitz. 
Men han gav opp.
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solgt av auksjonsforvalteren. Man må da vite hvem som var auksjonsforval-
ter år for år og lete etter rett hus mellom de mange hus han solgte på vegne 
av konkursbo og dødsbo. Så dette er et puslespill. Men det er morsomt 
når en får fylt alle hullene i puslespillet. Det lyktes i dette tilfellet. Så her er 
historien om Jens Zetlitz fødested.

EIENdommENS EIERE

1. Hans Jakobsen Rode
Hans Jakobsen Rode var pottemaker. Han tok borgerskap i Stavanger 16. 
januar 1638.1 Han døde før 1668. Han var gift med en Mette, trolig Mette 
pedersdatter som ble begravet 18.10. 1679. Hans Rode finnes ikke nevnt 
før 1638, så han må ha kommet til byen på denne tiden. Vi vet ikke om 
konen var fra Stavanger. Vi vet heller ikke hvor Hans Rode kom fra. Teo-
retisk kan han ha kommet fra gården Rode i Finnøy, men det finnes ikke 
opplysninger på Rode som gjør slik identifisering mulig.2

Datteren Lucia Hansdatter ble født ca. 1635. Hun kan være født før 
familien flyttet til Stavanger.

Etter 1638 er Hans Rode nevnt i kildene en rekke ganger. på St.Thomas 
dag (22.12.) 1638 ble han oppnevnt til å være en av julevekterne.3 I 1640 
var han en av mange som ble stevnet for gjeld; han hadde kompensert 
gjelden med å levere fra seg en stor steinskål.4 I 1662 var han stevnet i en 
slagsmålssak. Samme år var han også stevnet for gjeld.5 Året etter hadde han 
skatterestanse.6

Hans pottemakers eiendom er nevnt i 1645, i 1650, i 1657 og 1661.7 I 
1661 har svigersønnen skomaker Jokum Mortensen Røpke naboeiendom-
men til Rode. Siden en nabo, Torger Tordsen, er nevnt i 1657 og 1661, 
mens Jokum Røpke første gang er nevnt i 1661 da han er oppført mellom 
Hans Rode og Torger Tordsen nevnt i 1661, er det grunn til å tro at Røpke 
bodde på svigerfarens eiendom eller i et eget hus på denne eiendommen. 
Av opplysningene i 1657 fremgår det at Hans Rode var blitt en velbemidlet 
borger; både hans eiendom og hans næring var taksert høyere enn de fleste 
borgere og innbyggere i Stavanger.

Eiendommen strakk seg på dette tidspunkt fra nåværende Øvre Hol-

1  Stavanger borgerbok, s. 32.
2  Gards- og ættesoge for Finnøy, bd. 3, s. 184-206.
3  Samlinger III, s. 55.
4  S.st., s. 60.
5  S.st., s. 65f.
6  S.st., s. 69.
7  Samlinger IV, s. 245f, 255, 267.
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megate ned til sjøen og har vært en av de større eiendommene mellom 
Østervåg og Holmen (Kuholmen). Da jeg ikke finner stedsnavnet pottema-
kerstranden nevnt før etter 1700, er det naturlig å tro at det er pottemaker 
Hans Jakobsen Rode som har gitt dette området navn.

2. Jokum Mortensen Røpke, foregåendes svigersønn.
Jokum Mortensen Røpke, f. 1633, d. 1696, var gift med Lucia Hansdatter, 
f. 1635, d. 1707, datter av Hans Rode. Røpke var sønn av skomaker Mor-
ten Røpke og konen Cathrine (Trine) Jokumsdatter. Morten Røpke tok 
borgerskap i Stavanger i 1634.8 på skiftet etter ham i 1680 og etter enken i 
1684 er det nevnt en rekke barn, et av dem var Hieronymus (Mortensen) 
på Sjælland.9 Denne opplysningen gir grunn til å anta at Røpke kom fra 
Sjælland. Det var mange innflyttere fra Danmark til Stavanger på denne 
tiden.

8  Stavanger Borgerbok, s. 30.
9  Se ekstrakter av skifteprotokoll nr. 1 for Stavanger 1680-1686 av Ola Aurenes, Statsarki-

vet i Stavanger.

Jens Zetliz har en meget 
stor produksjon av prekener 
og salmer, dikt og sanger. 
Hans produksjon omfatter 
ca. 1500 trykksider. I tillegg 
etterlater han seg en stor 
mengde private brev som fin-
nes i mange forskjellige arki 
ver og samlinger. I disse bre-
vene finnes et ukjent antall 
dikt. En rekke usignerte 
enkeltdikt som finnes i Kiel-
landarkivet ved Statsarkivet 
i Stavanger, kan også være 
skrevet av Jens Zetlitz. I 
2011 gis det ut en bok som 
inneholder 100 tekster. Dette 
gir et relativt bredt utvalg av 
hans forfatterskap.
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Jokum Røpke tok borgerskap som skomaker i 166010 Han ble utnevnt 
til måler og veier i Stavanger i 1676.

Hans Rode må ha avgått ved døden før 1668 for det året fikk Lucia 
Hansdatter rett til et pant som Frants Bartskjær hadde gitt hennes avdøde 
far.11

Jokum Røpke fikk i 1668 tgl. grunnebrev en tomt der han hadde eget 
våningshus som lå ved siden av tomten til Hans Rodes enke, Mette. Tom-
ten strakte seg til sjøen.12 I 1701 opplyses at peder Lauritsen skredder hadde 
kjøpt sjøhus og tomter i pottemakerstranden av Adriane, enke etter Hans 
pedersen. Denne eiendommen lå «nest ved Lucie Hansdatters sjøhus og 
grunn».13

I 1705 fikk Lucia Hansdatter målt opp «de grunner henne efter hennes 
forfedre og gamle skifte brevers bemeld, er berettiget» og dessuten et stykke 
grunn «oven for den henne tilhørende til gaten, som nu med ovenbemelte 
hennes egne grunner er under ett bebygget».14  Denne tomten hadde hun 
kjøpt etter Anna, enke etter Daniel Trebonius. Tomten hadde trapesform 
og strakte seg øverst ved gaten og nedover 29 ½ alen (18 meter), bredden 
øverst og nederst på tomten var 25 alen (16 meter) mens det andre leng-
demålet der grensen gikk nedover i haven, var 36 alen (23 meter). Naboen 
Halvor Corneliussen (Megeland) hadde bygget sitt hus noen få desimeter 
inn på Lucias tomt, heter det i målebrevet.

Trebonius’ enke er ikke nevnt i 1701-manntallet. Så Lucia har trolig 
kjøpt denne tomten før 1700 og også da bygget våningshusene sammen.

Daniel Trebonius var svensk av fødsel og student fra Ystad i 1652. Han 
er nevnt som hører ved skolen første gang i 1671, og han er kjent fra flere 
rettssaker. Trebonius er også nevnt i en gjeldssak i 1675.15 I 1682 utformet 
Trebonius på vegne av sisteklasseelevene et «skandskrift» mot res. kap Hen-
rik Capsersen Rosenkilde, som hadde kalt elevene for sinker.

16  Trebonius døde kort tid etter dette, for i 1684 er enken oppført som 
aleneboende på tomten som var nabo til Jokum Røpke. «Gjemmeleken» i 
Stavanger bærer Trebonius’ navn: uttrykket blant barn er «Ska’ me holda 
Trebonius?»17 Om hans familie kjennes lite bortsett fra at Lucia Hansdatter 
hadde kjøpt enken, Annas, tomt før 1705.

Lucia Hansdatter hadde hjemmel på eiendommen fra sine forfedre og 

10  S.st., s. 49.
11  S.st., s. 147, 149.
12  Samlinger I, s. 391.Her er en detaljert oppmåling av tomten og beliggenhet i forhold til 

naboer og Algaten (Allmenningsgaten), i dag Kirkegaten.
13  Samlinger III, s. 229.
14  pantebok 1695-1713, fol. 121a, Statsarkivet i Stavanger.
15  Samlinger I, s. 431.
16  Einar Aas, Stavanger katedralskoles historie 1243-1826, s. 10ff.
17  Samlinger I, s. 412.
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ifølge eldre skiftebrev. Siden hun selv var datter av Hans Jakobsen Rode, 
kan en få det inntrykk at eiendommen på pottemakerstranden har tilhørt 
familien allerede før farens tid. I så fall har hun enten hatt en farfar eller 
en morfar som også har bodd på denne eiendommen på begynnelsen av 
1600-tallet.

Vi vet ikke om Lucia hadde brødre eller søstre, så derfor vet vi ikke 
hvordan Hans Jakobsen Rodes eiendom har blitt oppdelt. Men det som er 
sikkert etter 1705-målebrevet å dømme, er at Lucia Hansdatters tomt har 
vært en del av faren, Hans Jakobsen Rodes eiendom. 

Jokum Røpke og Lucia Hansdatter hadde flere barn. Sønnen Hans 
Jokumsen var skomaker slik som faren og farfaren hadde vært18. Han bodde 
sammen med moren i 1701.19 En annen sønn, Jakob Jokumsen Røpke. var 
også skomaker, men han reiste fra byen i 1692.20 

3. Daniel Jonsen Tysvær, foregåendes svigersønn.
Daniel Jonsen (1676-1736) fra Tysvær giftet seg med Lucia Jokumsdatter, 
datter til Jokum Røpke og Lucia Hansdatter. Daniel var en fremtredende 
bonde i Ryfylke. Han drev både jordbruk og handel. Lucia var hans andre 
kone. Han giftet seg med henne ca. 1707. De fikk mange barn sammen. 
Flere av dem vokste opp og fikk etterslekt på gårder i Tysvær og Ned-
strand.21

Daniel Jonsen bodde flere år i Stavanger. Han kjøpte svigermorens, 
Lucia Hansdatters, eiendom med skjøte 25.6. 1709 som ble utstedt av 
arvingene etter Jokum Røpke og Lucia Hansdatter.22 I 1711 var Daniel 
innrullert som matros i Den store nordiske krig; «Ude i Kongens tjeneste» 
står det i manntallet. Hans hustru Lucia Jokumsdatter « nærer seg av spin-
nerokken for seg selv».23

4. Herman Ludvigsen Schultz
Etter at Daniel Jonsen døde i 1736 solgte enken Lucia Jokumsdatter 
eiendommen på pottemakestranden til Herman Schultz. Eiendommen lå 
mellom «Øvregaten» og eiendommen til enken etter Halvor Cornelius-
sen Megeland. Eiendommen har ikke bare referanse til naboen, men også 
til målebrevet fra 1705. Lucias eiendom omfattet også en sjøtomt som lå 
«overfor Herman Jakobsens hus». Skjøtet til Schultz er datert 25.9. 1736 og 

18  Stavanger Borgerbok, s. 81.
19  Samlinger IV, s. 294.
20  Stavanger Borgerbok, s. 73.
21  Nils Dybdal-Holthe, Tysvær gards- og ættesoge, Stavanger 1990, bd. 1, s. 317f.
22  Samlinger III, s. 253.
23  Samlinger IV, s. 322.
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tgl. 1.10. 1736.24 Herman Schultz var sønn av sokneprest Ludvig Her-
mansen Schultz og konen Anna pedersdatter Leganger. Schultz var født i 
1704 og døde i Avaldsnes i 1748. Schultz giftet seg i 1735 med Ingeborg 
Lisbeth Brouer, datter av skipper Albret Omundsen og Lene Henriksdatter 
Rosenkilde. Han tok borgerskap som handelsmann i 1737, men bosatte seg 
i Kopervik.25

5. Hans Christopher Ohnsorg
Da Herman Schultz flyttet fra byen solgte han i 1737, ett år etter han 
hadde kjøpt den, eiendommen sin til overtollbetjent Hans Christopher 
Ohnsorg. Skjøtet er tgl. 9.12. 1737.26 I skjøtet er det referert både til 
målebrevet av 1705 og til skjøtet til Daniel Jonsen i 1709. Hans Christop-
her Ohnsorg (1707-1792) var gift med Marta Børgesdatter Hjelm (1710-
1775).

En datter av Ohnsorg, Maren Sofie Ohnsorg, f. 1736, ble i 1756 gift 
med handelsmann på Nedstrand Mikal Jørgensen Langballe (1722-1779).27

Ohnsorg bodde ikke lenge her, men flyttet til en eiendom på Skagen 
nær Torvet. Den lå mer sentralt i forhold til byens øvrige kjøpmanns- og 
embetsmannsmiljø.28 

6. Jacob Sadolin Corneliussen
I 1745 solgte Ohnsorg huset sitt på pottemakerstraen mellom Holmen og 
Østervåg til Jacob Sadolin Corneliussen. Skjøtet var dat. 5.9. 1745 og ble 
tgl.  13.12. 1745.29

Jakob Sadolin Corneliussen brukte selv bare navnet Jacob Sadolin. Han 

24  pantebok 1732-1746, fol. 60b-61a.
25  Opplysningene om Schultz er hentet fra Stavanger Borgerbok, s. 122.
26  pantebok 1732-1746, fol. 88b-89a, Statsarkivet i Stavanger.
27  Hans Eyvind Næss, Nedstrand gards og ættesoge, Tysvær bd. 7, Stavanger 2001, s. 314f.
28  Samlinger bd. IV, s. 378, 440.
29  pantebok 1732-1746, fol.
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1971.
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er oppført uten patronym i eiendomstaksten i 1745.30 Til eiendommen 
hørte fremdeles sjøhus med tomt.

Jacob Sadolin Corneliussen var døpt 6.11. 1715 som sønn av handels-
mann Cornelius Halvorsen Megeland og konen Alhed Jacobsdatter Sado-
lin. De giftet seg i 1713.31 Jacob var altså født på naboeiendommen til Hans 
Rodes og Lucia Hansdatters eiendom. Alhed var født i 1678 og var datter 
av klokker Jacob Mikkelsen Sadolin og hans kone Gjertrud Tomasdatter.

Jacob Sadolin Corneliussen giftet seg i 1741 med Laurentia Lund, døpt 
8.4. 1718 som datter av organist Christian Fredrik Lund (1689-1737) 
og Anna Dale. Jacob og Laurentia var innbyrdes i familie med hverandre: 
Christian Fredrik Lund var sønn av byens tidligere organist Lars Larsen 
Lund og konen Kristine Sørensdatter Friborg. Etter Lars Larsens død giftet 
hun seg 11.9. 1695 med Mikkel Jacobsen Sadolin, f. 1674. Han var bror til 
Alhed Jacobsdatter Sadolin. Laurentias stefar var altså bror til ektemannens 
mor.

Det hører med til historien at Laurentias far, Christian Fredrik Lund, 
etterfulgte sin stefar Mikkel Jacobsen Sadolin som organist, knapt 13 år 
gammel og at Christian Fredriks datter, Kristina Friborg Lund spilte orgel 
i Domkirken da hun var 14 år.32 Hun etterfulgte sin far som organisert da 
han døde i 1737 og var organist i Domkirken i 32 år. Det finnes en egen 
artikkel om klokkerdynastiet Lund.33

Jacob Sadolin (Corneliussen) og Laurentia Lund fikk en reke barn mens 
de bodde i huset på pottermakerstranden, Christian Fredrik Lund (Jacob-
sen) i 1742, Alhed i 1744, Anna og Susanne i 1745 og 1747, Christina 
Friderica i 1749, Cornelia i 1750 og Anna Susanne i 1752. Denne yngste 
av døtrene ble i 1769, 17 år gammel, gift med gullsmed Jacob Jameson 
Campbell. De flyttet i 1771 til Egersund.34

Jacob Sadolin Corneliussen var styrmann. Han har ikke klart å holde orden 
på økonomien til seg og den voksende familien sin. Han kom i en gjelds-
situasjon som førte til at han ble kastet ut av huset som så ble solgt på auksjon.

En søster av Jacob var Asseline Corneliusdatter, f. 1713, som første gang 
var gift med kjøpmann Iver Giøde Westlye.35 Hun giftet seg etter Westlyes 
død med handelsmann peder pedersen Saxe; Saxe hadde en tid vært viseso-
renskriver i Karmsund sorenskriveri.36 En annen søster var Gjertrud Corne-
liusdatter som senere også ble eier av denne eiendommen, se eier nr. 10.

30  Samlinger IV, s. 373.
31  Stavanger Borgerbok, s. 100.
32  Johs. Elgvin, En by i kamp, Stavanger 1436-1814, Stavanger 1956, s. 281.
33  Eyvin Dahl, Et «organist-dynasti» i Stavanger omkring år 1700, i Ætt og Heim 1960, s. 

20-26.
34  Stavanger Borgerbok, s. 161.
35  S.st., s. 117.
36  S.st., s. 130.
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7. Sigismund Zetlitz
I 1753 solgte auksjonsforvalter Joachim Ebbel «Jacob Sadolins iboende hus» 
til Sigismund Zetlitz. Skjøtet var dat. 21.5. 1753 og ble tgl. 2.6. 1755.37

Huset lå mellom allmenningsgaten (Kirkegaten) og Inger Megelands 
hus. Inger Megeland var sønnedatter av Cornelius Halvorsen Megeland.

Sigismund Zetlitz var født i Strømsø (Drammen) i 1725. Den 25.6. 
1750 ble han utnevnt til regimentfeltskjær ved det 2. vesterlenske regiment 
som var stasjonert i Stavanger. Zetlitz døde 19.9. 1762 i Kolding på vei 
hjem fra oppdrag i Holstein. Han giftet seg 12.2. 1752 med kjøpmanns-
datteren Mette Christine Magnus, f. 29.5. 1735, d. 22.11. 1772. Mette 
Christine var født i Stavanger. Foreldrene Christian Magnus og Kirsten 
Aagaard Seehusen bodde i Nedre Strandgate. Da Sigismund Zetlitz døde i 
1762 giftet hun seg 9.12. 1766 med apoteker i Stavanger Andreas Bosse. 

Sigismund og Mette Christine Magnus fikk tre sønner; Christian 
Magnus Zetlitz, f. 23.11. 1754, Henrich Andreas Magnus Zetlitz, døpt 
27.10. 1758 og Jens Zetlitz, født 26.1. 1761. Alle tre barnene vokste opp 
her på pottemakerstranden. De to eldste sønnene ble apotekere. Jens fikk 
hjelp av stefaren til å gå på katedralskolen i Bergen. Han fikk også hjelp til 
å starte på teologistudiene i København i 1780. I 1781 ble han huslærer 
hos sorenskriver Frederick Stockfleth i Strømsø (Drammen) og i 1783 hos 
kjøpmann Søren Andersen Dedekam i Arendal. I årene 1786-1788 bodde 
han i Stavanger, trolig hos sin eldste bror Christian Magnus i hans kombi-
nerte gjestgiveri og apotekergård i Kirkegaten. I 1788-1789 avsluttet han 
embetseksamen i teologi i København. Fra 1790 til 1800 var han kapellan 
hos svigerfaren, sokneprest og prost på Jæren Jens Bull i Lye (Time). I årene 
1800-1811 var han sokneprest i Vikedal og fra 1811 til sin død 14.1. 1821 
var han sokneprest i Kviteseid i Telemark.

Jens Zetlitz giftet seg 10.9. 1791 med Maren Elisabeth (Elisa) Bull, f. 
1761, død 20. januar 1801 i Vikedal. Zetlitz giftet seg deretter 31.3. 1802 
i Vikedal med Christine Sophie Fasting von Krogh, datter av generalmajor 
Søren de Fine von Krogh og Nicolava Frørup. 

Jens Zetlitz skrev dikt, salmer, sanger og prekener. Hans samlede pro-
duksjon utgjør mer enn 1500 trykksider. Få av hans arbeider er utgitt etter 
1900 og enda færre på vanlig bokskrift.

Da Mette Christine Magnus giftet seg med Andreas Bosse flyttet hun og 
sønnene inn i Bosses hus i Kirkegaten. Huset på pottemakerstranden ble da 
solgt.

Om Jens Zetlitz er det utgitt biografiske opplysninger i flere bøker. Både 
familiehistorie og bibliografi finnes i boken «Teolog og Trubadur. Jens Zet-
litz 1761-1821. Tekster i utvalg. Redigert av Hans Eyvind Næss, Stavanger 
2011.

37  pantebok 1747-1760, fol. 168b-169a, Statsarkivet i Stavanger.
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8. Jokum Lind
Andreas Bosse giftet seg med mor til Jens Zetlitz i 1766. Bosse solgte i 1767 
huset på pottermakerstranden til kjøpmann Jokum Lind, f. 1738, død 
1771. Lind var nygift. Han giftet seg 5.5. 1767 med Elisabeth Gudmunds-
datter Nåden, f. på Finnøy 1747, d. 1774.

Bosses skjøte er dat. 4.6. 1767 og tgl. 22.6. 1767.38 I skjøtet vises det til 
tomtens oppmåling i målebrevet fra 1705.

Heller ikke Jokum Lind ble boende her lenge. Kort tid før han døde 
solgte han huset i 1770.

9. Jørgen Hoff
Skomaker Jørgen Hoff kjøpte Jokum Linds eiendom i 1770. Skjøtet var 
dat. 28.7. 1770.39 Kjøpet var betinget av at Hoff innfridde et 1. prioritets 
pantelån til Gjertrud, enke etter Knud Angell. 

Jørgen Hoff var født 1726 og ble gravlagt 5.2. 1777. Han var sønn av 
underfogd Hans Willumsen Hoff og Maren Jørgensdatter Bruun. I 1749 
ble han gift med Elisabeth Sophia Hansdatter Wadbeck, datter til sokne-
prest i Finnås i Sunnhordland Hans Bertelsen Wadbeck og konen Mari 
Helene Grot.40

I stedet for å innfri gjelden til Knud Angells enke måtte han tinglyse en 
egen obligasjon på sin gjeld til henne på 200 riksdaler.41 Jørgen Hoff klarte 
ikke å innfri sine økonomiske forpliktelser. Det ble reist sak mot ham. 
Saken ble avgjort ved Høyesterettsdom 31.10.-1.11. 1777. Under denne 
prosessen hadde myndighetene tatt arrest i Jørgen Hoffs eiendom og den 
ble transportert til pantehaveren, Gjertrud Corneliusdatter Megeland, enke 
etter Knud Andreas Angell.

10. Gjertrud Corneliusdatter Megeland, enke etter Knud Angell.
Gjertrud Corneliusdatter Megeland fikk tgl. auksjonskjøte 29.4. 1776 på 
Jørgen Hoffs hus42  Hun ble gift med handelsmann Knud Andreas Tomas-
sen Angell 8.12. 1750 etter først å ha vært gift med handelsmannen Anders 
Nielsen Ogelbye som døde i 1741. Knud Angell var født i 1714 som sønn 
av kjøpmann Thomas Hammond Angell (1682- 1715) og Gjertrud Knuds-
datter Koch.

Gjertrud var født 15.10. 1716. Hun døde 6.1. 1796. Gjertrud var dat-
ter av Cornelius Halvorsen Megeland og konen Alhed Jacobsdatter Sadolin. 

38  pantebok 1760-1769, fol. 120a-120b, Statsarkivet i Stavanger.
39  pantebok 1769-1786, fol 129a, Statsarkivet i Stavanger.
40  Stavanger Borgerbok, s. 135.
41  pantebok 1769-1786, fol. 51a, Statsarkivet i Stavanger.
42  pantebok 1769-1786, fol. 119b, Statsarkivet i Stavanger.
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Som vi ser hadde hun vokst opp som nabo til denne eiendommen. Hun var 
søster til eier nr. 6, Jacob Sadolin Corneliussen.

Gjertrud Angell solgte eiendommen i 1784.

11. Maria Catharina de Stockmann
Enkefru Maria Catharina de Stockmann kjøpte denne eiendommen av Gjer-
trud Angell med skjøte tgl. 6.12. 1784.43 Fru Stockmann tinglyste obligasjon 
på huset 31.1. 1785. pengene til huskjøpet hadde hun lånt av fattigkassen. 
Det er anført i margen i panteboken at obligasjonen ble slettet 2.6. 1794 
med oppgjør til skifteforvalteren og betalt til fattigforstanderen. Det syntes 
dermed klart at huset måtte ha blitt solgt på auksjon i et skiftebo slik at gjel-
den i huset kunne bli gjort opp. Dette viste seg å medføre riktighet.

Fru Stockmann er oppført som eier av huset i skattelikningen for 
1790.44

Som vi har sett flere eksempler gis det ofte opplysninger i skjøtene på 
husets beliggenhet. I dette skjøtet vises det til auksjonsskjøte til forrige eier 
fra 1776. Det opplyses videre at eiendommen lå på pottemakerstranden 
mellom enken Guri Reves eiendom på nordre og Rasmus Egs eiendom på 
søndre side. Huset lå langs gaten til Bakken; det menes her allmennings-
gaten fra sjøen oppover mot Bakken, altså den nedre del av nåværende 
Kirkegate.

Maria Catharina f. Schytte (også skrevet Schøtte), døde i 1794, 66 år 
gammel og ble gravlagt i Stavanger 27.2. 1794. Hun var altså født ca. 1728. 
Det finnes skifte etter henne. Skifte gir opplysninger om alle arvingene 
 hennes.45

Maria Catharina var enke etter kaptein Johan Wolfbraum von Stock-
mann. Ekteskapet var barnløst. Ekteparet hadde skrevet resiprokt testa-
mente 12.3. 1762. Der ble bestemt at når de døde, skulle felles boet deles 
mellom arvingene. Hvor tette de sosiale forhold var i Stavanger forstår vi 
av opplysningen om at den avdøde fru Schyttes tilsynsverge var apoteker 
Christian Magnus Zetlitz.

I skifte ble nevnt en rekke nieser og nevøer i Skien, Kristiansand og 
Kristiania. En brorsønn av kapteinen var Georg Friderich Stockmann i 
Skien.

Det er ikke kjent hva slags «kaptein» Stockmann var. Han hadde ikke 
borgerskap i Stavanger som skipper. Han er heller ikke nevnt i Norske 
Militærbiografier. Men der er nevnt flere offiserer som hadde navnet Stock-
mann. Kanskje var Stockmann kaptein i orlogsflåten.

43  pantebok 1781-1793, fol. 154a, Statsarkivet i Stavanger.
44  Samlinger IV, s. 450.
45  Skifteprotokoll for Stavanger 1793-1810, fol. 69b, Statsarkivet i Stavanger.
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12. Hans Larsen (Lassen) Sunde.
Hans Larsen Sunde kjøpte eiendommen på auksjon i skifteboet etter 
Maria Catharina Schytte. Skjøtet er tgl. 2.6. 1794.46 Kjøpesummen på 
167 riksdaler ble brukt til å gjøre opp det pantet som fattigvesenet hadde 
i boet etter forrige eier. Hans Larsen hadde vært sjømann på orlogsflåten 
men fikk avskjedspass i 1787.47 Han tok borgerskap i Stavanger i 1790 som 
fiskehandler. Han hadde krambod, men gikk fallitt. Konkursboet etter han 
er datert 30.5. 1795. Sunde var gift med Martha Maria Tronberg. Sunde 
bodde neppe her på denne eiendommen. Han solgte huset videre til sin 
bror Styrkår etter noen få måneder. Handelsborger Østen Lassen Sunde, 
f. 1819 i Bergen, som tok borgerskap i Stavanger 1848, kan være beslektet 
med de to brødrene Lassen som eide denne eiendommen.48

13. Styrkår Larsen Sunde.
Styrkår kjøpte eiendommen av sin bror etter noen få måneder. Han fikk 
skjøte på eiendommen som ble tgl. 15.10. 1794.49 Heller ikke han slo seg 
ned på pottemakerstranden. Under et opphold i Bergen – kanskje han 
hadde flyttet dit permanent – solgte han i 1798 eiendommen videre via en 
oppnevnt fullmektig, kjøpmann Cornelius Middelthon.

13. Håver Bjørnsen Aske.
Håver Bjørnsen Aske kjøpte eiendommen med skjøte tgl. 19.2. 1798.50 
Han står oppført som eier av denne eiendommen i området pottemaker-
stranden i folketellingen i 1801.51 Håver Aske var blokkedreier. Han laget 
blokker som tauverk på båtene ble trukket gjennom ved lossing og lasting, 
heising av anker og segl. I seilskutetiden utførte blokkdreierne en svært 
viktig og etterspurt håndverkstjeneste.

Håver Aske giftet seg på Kleppe 5.4. 1802 med Mallene Enoksdatter 
Bore, f. 1784, d. 1860. Håver var født 1773. Han døde i 1828. Håver var 
sønn av Bjørns Bjørnsen Aske (1728-1778) og Ingeborg Håversdatter (d. 
1789)52

Mallene var datter av handelsborger Enok Enoksen Bore (1741-1807) 
og Sygni Ellefsdatter Kleppe (døde 1814). I branntaksten for 1807 er Enok 
Bore oppført med med hus og sjøhus på pottemakerstranden. Han bodde 
altså i nabolaget til svigersønnen Håver Bjørnsen.

46  pantebok 1793-1806, fol. 38b, statsarkivet i Stavanger.
47  Stavanger Borgerbok, s. 198.
48  S.st.,s. 342
49  pantebok 1793-1806, fol 56a, Statsarkivet i Stavanger.
50  pantebok 1|793-1806, fol. 181a, Statsarkivet i Stavanger.
51  Samlinger IV, s. 471.
52  Se om familien i Gards- og ættesoge for Mosterøy, Rennesøy kommune 1985, s. 83.
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To av sønnene til Håver Aske tok borgerskap i byen. Enok Håvesen, f. 
1805, tok borgerskap som hattemaker i 1830.53 Bendix Håversen Aske, f. 
1810, tok borgerskap i 1835, også han hattemaker. Men han sa fra seg dette 
borgeskapet i 1848 og fortsatte å tjene penger som brennevinshandler.54

I 1807 er det gitt opplysninger om huset på denne eiendommen. Det 
hadde 2 etasjer. Det hadde grunnflate på 29x7 alen, altså ca. 24x 4,5 m. 
Husets grunnflate var ca. 108 kvm. I alle branntakstene 1767, 1787, 1797, 
1817, 1827 og 1837 er huset nevnt som et toetasjes hus med fem værelser.55 
Sammenliknet med tidligere oppmålinger og målebrevet fra 1705 har huset 
da som nå fylt det meste av selv tomten mot Kirkegaten. Til huset hørte 
også en liten sidebygning i øst på 7x6 alen som ble brukt til bryggerhus. 
I bryggerhuset var det en innmurt kobberkjel og jerngryte. Våningshuset 
hadde fem værelser, 15 fag vinduer, to kakkelovner samt kjøkken og skor-
stein.56 I 1827 er det også nevnt at det var hattemakerverksted i tilbygget; 
her arbeidet altså hans to sønner en tid. De var begge hattemakere.

I 1827 er Håver Aske fremdeles oppført med dette huset. Det viktige 
med denne oppførselen er at huset hadde brannummer 102. Brannum-
merne skiftet hvert tiår i årene 1767-1827 slik at en ikke kan bruke bran-
nummerne til å identifisere gateadresse. Men brannummerne i 1827 ble 
gjort permanente for ettertiden slik at de kom til å korrespondere med de 
gateadressene alle hus i byen fikk i 
1860. Denne eiendommen fikk gate-
adresse Øvre Holmegate 22. Håvers 
enke Mallene Aske solgte huset til 
Andreas Høy.

14. Andreas Høy.
Andreas Jensen Høy kjøpte eiendom-
men av Mallene Aske med skjøte tgl. 
25.3. 1845.57 

Høy var født i Kristiansand 12.4. 
1817 som sønn av sjømann Jens 
Kristoffersen Høy. Høy ble gift 11.8. 
1842 med Kirsten Amalie Kirsebom, f 
1822, datter av klokker ved Stavanger 
Domkirke Hans Gabriel Kirsebom.  

53  Stavanger Borgerbok, s. 290.
54  Stavanger Borgerbok, s.301.
55  Branntaktsprotokoller for nevnte år, Statsarkivet i Stavanger.
56  Branntakst 1807-1817, samlinger IV, s. 513.
57  Eiendomsoverdragelsene fra 1845 til 1948 er omtalt i panteregister 1 for Stavanger 

(Holmen og Bakken roder), fol. 116.

Andreas Høy 
var direktør for 
Stavanger Kredit-
bank 1865-186. 
Han var ordfører 
i Stavanger i 
1863. Høy eide 
den eiendommen 
er Zetlitz ble født. 
Etter bybrannen 
bygget han nytt 
hus på eiendom-
men. Det er dette 
huset som står 
på eiendommen 
ennå, men som 
senere er blitt 
murpusset.
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paret hadde datteren Elisabeth Matea Høy, f. 1844. Hun ble 30.7. 1868 
gift med cand.med. Joseph Frantz Johan Johnsen, sønn av kjøpmann Hans 
Johnsen. Andreas og Kirsten Høy hadde også sønnen Hans Gabriel Høy, 
f. 1847; han var handelsmann og bodde i 1885 i foreldrenes hus. Andreas 
Høy døde 22.11. 1886, sterkt nedbrutt etter å ha blitt fratatt sin sjefsstilling 
i Stavanger Kreditbank. Høy tok borgerskap som kjøpmann i 1842.58 Høy 
hadde også eierparter i skip og drev sildesalteri. Høy gikk konkurs i 1886 
og døde samme år. Han stod bak opprettelsen av Stavanger Kemiske Fabrik 
i 1873.59. Han ble en fremtredende person i Stavanger. Han var stortings-
mann 1859-1860 og ordfører i Stavanger i 1863.  Han var også medlem av 
børskomiteen, bestyrer i Norges Banks avdeling i Stavanger og direksjons-
formann i Det Stavangerske Dampskibsselskab.60 Høy var sjef for Stavager 
Kreditbank 1865-1886. Banken gikk konkurs i 1889.61 Kreditbanken 
oppførte i 1865 en prangende bankbygning vis-a-vis Høys bolighus. Huset 
har senere vært eid av Bondeungdomslaget. I dag huser det restauranten 
Gaffel & Karaffel.

58  Stavanger Borgerbok, s. 319.
59  Stavanger 1814-1914, s. 339.
60  Rolf Danielsen, Den store krise, i Stavanger på 1800-tallet, Stavanger1975, s. 286.
61  S.st., s. 283. Om avskjedigelsen av Høy se Danielsen 1975, op.cit., s. 304f.

Foto fra ca. 1900 
fra krysset Øvre 
Holmegate-
Kirkegaten. Øvre 
Holmegate 22 
ses t.v. og ble eid 
av G. Hellstrøm. 
Det gamle hus 
der Jens Zetlitz 
ble født, brant 
ned til grunnen i 
1860. Bankdi-
rektør Andreas 
Høy bygget et nytt 
hus på tomten. 
Han var direktør 
for Stavanger 
Kreditbank, 
senere postkontor 
(se huset t.v.), i 
dag restauranten 
«Gaffel og karaf-
fel».
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Øvre Holmegate 22 er en av de øverste eiendommene som soknet til det område som ble kalt 
 Pottemakerstranden og som lå mellom Østervåg og Holmen.
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Det gamle hus gikk tapt sammen med våninghusene  
og sjøhusene i nabokvartalene ved den store bybrannen  
13. mars 1860 da flere enn 200 hus ble flammenes rov.
Her nevnes kort hjemmelshaverne til eiendommen etter brannen.

Andreas Høy bygde nytt hus på den gamle branntomten. Huset ble taksert 
første gang 6.1. 1861. Det var en toetasjes bygning som var bygget i vinkel. 
Det lå mot Kirkegaten og Øvre Holmegate og var 18,8, meter langt langs 
begge gatene. Bredden på huset var 9,4 meter. Huset ble bygget nesten 
nøyaktig over grunnmuren på det huset som brant ned. 

I branntakseringsforretningen i 1861 heter det at «Nybygget for en ube-
tydelig del liggende udenfor det gamle grunn nu(mmers) grenser». Dette 
viser også at den reguleringsplanen som ble iverksatt etter brannen og som 
fikk som følge at Kirkegaten ble en bredere gate enn den gamle «Algaten», 
ikke kom til å føre til vesentlige endringer for denne eiendommens ved-
kommende. Øvre Holmegaten fremstår omkring 1900 som en trebygning 
med en tiltalende butikkfasade og med sveitserstilens nøkterne vindusut-
formning fra byggeåret 1860 under innflytelse fra senempire. 

Huset ble murpusset, trolig etter 1950.

15. Gustav Hellstrøm
Gullsmed Gustav Hellstrøm kjøpte eiendommen av Andreas Høys arvinger 
i 1891 med skjøte tgl. 29.6. s.å.

16. Gustav Hellstrøm
Gustav Hellstrøm, f. 7.4. 1878, fikk skjøte fra enke Hanne Hellstrøm tgl. 
18.1. 1913. Det var flere medarvinger etter faren. Han fikk skjøte på den 
siste halvparten av eiendommen fra Hartvig Andreas Riis’ arvinger tgl. 
20.4. 1948.

17. Erling J.A. Ramsland eide Øvre Holmegate fra 1965.

18. Per Erling Ramsland var eier fra 1981 til 1986.

19. Jan S.O. Jensen var eier 1986-1995

20. Rolf Egil Sivertsen og Per Sigurd Sivertsen var eiere fra 1995. 
Rolf Egil Sivertsen har vært eneeier siden 1.11. 2002.
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Jeg vet ikke hvor mange av Stavangerens lesere som er fortrolige med Uni-
vers, magasinet til Universitetet i Stavanger. I alle tilfelle, i nr. 1/2011 finnes 
det  en interessant artikkel av per Lars Tonstad som har til overskrift «Nå 
våkner de døde». Saken relateres til over 15.000 beinfragmenter som i 1968 
ble funnet i jorden under koret i Stavanger Domkirke, og den følgende 
utredningen her er mitt sammendrag av denne artikkelen.

personene som nå holder på med et møysommelig puslespill som for-
håpentligvis kan kaste nytt lys over Stavangers historie, er førsteamanuensis 
ved Arkeologisk museum, paula Utigard Sandvik, og doktorgradsstipendiat 
i osteoarkeologi i Belfast, Sean Denham. (osteologi er vitenskapen om skje-
lett - og  beinbygning)  

Det er hittil ikke funnet noen 
rester etter bygninger eller gateløp 
som kan føre byens alder bakover 
fra ca. år 1100 e.Kr. Byens eldste 
og best bevarte byggverk, Domkir-
ken, stammer fra denne tiden, og 
det er også den som står sentralt i 
skjelettstudiene som utføres i regi 
av Arkeologisk museum ved UiS.

Gravene som ble avdekket for 
43 år siden, gav umiddelbare og 
interessante svar. paula Utigard 
Sandvik forteller: « Den kompakte 
morenegrunnen har fungert nærmest 
som en hermetikkboks for skjelettene, 
som var hele og i god forfatning. 
Skjelettene lå ikke parallelt med 
lengdeaksen i Domkirken, men med 
hodet i vest slik at blikket var vendt 
mot øst og oppstandelse til evig liv. 

De pusler med skjeletter 

Av Reidar Frafjord

Paula Utigard 
Sandvik
(Foto: Terje 
Tveit)
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Det var heller ikke noe gravgods, 
smykker eller redskaper i gravene, 
slik hedensk skikk var. Funn av 
mange jernnagler fortalte at likene 
var lagt i kister. Alt tydet derfor på 
at dette var kristne graver fra en 
gravplass som ble benyttet før kirken 
ble bygget.»

Hun nevner ellers i denne 
forbindelsen at skjelettene lå i et 
sandlag og i graver som var gravd 
ned gjennom et lag med trekull. 
Trekullet kan tyde på at det kan ha 
stått et bygg på stedet før Dom-
kirken ble bygget. Litt over tretti 
skjeletter ble samlet i ti kasser og 
sendt til Anatomisk institutt i 
Oslo, som på slutten av 1960-tallet var fagetaten for slike funn.

Noen kranier og en del andre skjelettdeler ble beholdt av instituttet, 
mens resten ble samlet i èn kasse og sendt tilbake. Beinrestene som da lå i 
et eneste virvar, ble liggende urørt helt til 2005 da paula Utigard Sandvik 
gjennomgikk sediment- og trekullprøvene i musèets magasin fra 1968, for 
å finne egnet materiale til C14-dateringer, og det ble da tatt ut to daterings-
prøver av skjelettene på Anatomisk institutt. Resultatene viste at skjelettene er 
eldre enn kirken.

Arkeologisk museum ble universitetsmuseum i 2009, og skjelettstudi-
ene ble da en del av Scientific Archaeological Laboratory Studies. Sean 
Denham så klart potensialet i beinkassen; utfordringen i å kunne skille bein 
fra hverandre og så å si bygge individer, bein for bein. Skjelettene som i 
1968 ble sendt til Oslo, var kommet tilbake i et eneste rot, noe som både 
var uansvarlig og uetisk. Slik skal ikke levninger fra mennesker behandles, 
understreker forskeren.

Arbeidet med å sette sammen skjelettene tok til for flere måneder 
siden. Et lårbein her, et kinnbein der, en tanngard, to armbein som passer 
sammen. Dette ble kanskje til en kvinne på ca. 40 år, en mann på 50 eller 
en ungdom. 

De to forskerne samarbeider med en doktorgradsstudent i Uppsala og 
en i Amsterdam for å analysere DNA og stabile isotoper i beinene. DNA – 
analysene kan fastsette slektskap og familietilknytning, mens isotop – fors-
kningen vil gi svar på spørsmålet om hva slags mat disse menneskene levde 
av. Slik kan man få innblikk i livet til en person som levde på våre kanter av 
landet for tusen år siden.

Fra utgravingen 
i 1968. Bildet 
viser to
av skjelettene som 
ble funnet under
koret i Dom-
kirken. (Foto: 
Arkivbilde)
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Teknologisk utvikling og bedre metodikk kan også føre til at materia-
let vil gi enda flere svar i årene fremover. Videre forskning på skjelettene 
er naturligvis også avhengig av at det kommer nye bevilgninger til denne 
forskningen.

Sean Denham forteller at de begynte med høyre lårbein, som alle men-
nesker bare har ett av. Deretter så de etter andre bein som har passet med 
dette, forhold som gikk på størrelse, form og andre målbare data. Noen 
bein passet, andre ikke; kort og godt litt av et puslespill.

Denham ønsker å fastslå individets alder, kjønn, størrelse og eventu-
elle sykdommer, og han kan allerede nå si litt om menneskene som fikk 
gravplassen sin under Domkirken. Han forteller at noen av dem levde til de 
var over femti år, og at de var overraskende høye. Mennene kunne bli 175 – 
180 cm, mens skjelettet etter en kvinne bare var 150 cm.

Menneskets tenner kan gi mange svar. Noen tenner i samlingen er 
sterke og godt bevarte, mens andre er filt ned, et faktum som tyder på ulikt 
kosthold. Han nevner videre at tygging av mat setter mikroskopiske spor i 

tennene. Dette kan man så 
forske på og finne ut hva 
slags mat de levde av.

Linjene trekkes bakover 
i Stavangers historie. Mid-
delaldermennesket får liv, 
og det moderne mennesket 
får mer kunnskap. Men 
ingen eksakte svar på når 
Stavanger ble by er kom-
met frem. paula Utigard 
Sandvik sier det slik:

«Gradvise drypp skaffer oss bedre oversikt. Sammenlignbart materiale gjør 
at vi kan trekke flere slutninger.Vi kan ikke skrive noen endelig byhistorie. Vi 
finner ingen spor etter regulert bybebyggelse fra før Domkirken. Men utgravin-
ger har vist at tjukke avfallslag var dumpet i Vågen, det er latriner, hoggeflis 
og produksjonsavfall. Det særpreger en by at befolkningen er så stor at ikke alt 
avfallet kan brukes til gjødsel på åkrene. Selv når det ikke skjer fysiske inngrep i 
byen, kan vi få nye svar, sånn som fra de skjelettanalysene som pågår.»

Sean Denham 
sorterer bein.
(Foto: Terje 
Tveit)
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Abrahamsen, Olav
Adriansen, Kristin Kavli
Ager-Hanssen, Bjørg
Alfsen, Anne Lise
Andersen, Eivind
Andersen, Bjørn 
Andersen, Sidsel
Andreassen, Eli
Ankerheim, Brynjulf og 

Marit Nygaard
Aske, Magnor
Austad, Liv Blix
Austbø, Anne Tove
Bache, Bjørn 
Bakkane, Reidun
Bang-Andersen,  

Ellen Hagelsteen og 
Sveinung 

Barstad, Tone Tjensvold
Barstad , Albert
Barstad , Berit
Bastiansen, Hard Olav
Bendiksen , Ellen Marit og 

Sveinung
Berentsen, Egil Krag
Berg, Anne Marie  Flatheim 

og Nils petter
Berg, Ingeborg og Olav
Berg, Marianne Gjefle og 

Jan Fredrik
Bergesen, Bitten
Bergesen, Helge Ole
Berk, Kirsten 

Mindestrømmen
Bethuelsen, Sigve
Bjelland, Sigrun
Bjerga, John Sigmund
Bjoland Jr, Svein
Bjordal, Elisabeth
Bjørkelund, Bjørg og Henry
Bjørntvedt, Helene
Bjørnø, Aase
Bohne, Fredrik
Borgenvik, Norunn
Brekke, Kirsten og Trygve
Bringsjord, Finn
Bru, per Reidar
Bruset, Tone og Olav
Buckle, Ingeborg
Bull-Njaa, Anne-Marie
Byarkivet Stavanger, v/ 

Bodil Wold Johnsen
Byberg, Liv Slettemoen
Bærheim, Morten og Bente
Bø, Harriet
Børresen, Thora 
Carr, Brit Mari
Christiansen, Hans 

Christian
Christiansen, Jan
Dahl , Espen
Dahle, Margit 
Dahle, Else Å. og Ole K.
Dambo, Erik
Dirdal, Bjørn
Drange, Tore

Egeland, Kjølv Eivind
Eia, Svein 
Eielsen, Else With og Lars
Eik, Gunvor 
Eikeberg, Håkon
Eiken, Nina
Eikill, Edvard
Eldøen, Borghild
Ellefsen, pål Meier
Ellingsen , Astrid
Endresen, Bernt Emil
Endresen, Harald
Endresen, Helge J
Endresen, Kjell
Erdal, Audun
Eriksen, Nils Terje
Eriksen, Berith og Egil
Erland, Magne 
Eskeland, Brit
Eskevik, Berit
Espedal, Aslaug og Ingvald
Falch , Biten
Ferdinandsen, Jan
Filipowicz, Izabela
Fiskå, Hildegunn  
Fiskå, Brit og Rolf
Fjeld, Carolyn
Fjellså, Jorunn
Fjermestad, Bjarne
Fjermestad, Liv
Flokenes, Kåre
Foldnes, Anne Berit
Folkestad, Randi

Medlemmer i  
Byhistorisk forening Stavanger
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Forgaard, per S.
Foss, per Olav
Fossan, Trygve
Fossan, Bjørn
Fossheim, Anne Marit
Frafjord, Erlend
Frafjord, Reidar
Frafjord, Kristine 
Frafjord, Brit
Frantzen, Berit
Fredriksen, Familien Jan F
Fredriksen, Kari
Frøvik , Nils Idsø
Fuglesten, Aina Irene og 

Dagfinn
Førland, Jostein
Førsund, Gøril og Kjell-Egil
Garstad, Anne Marie
Gellein, Kristin 
Gilje, Reidun Marie
Gilje, Arne
Gjerde, Jan
Gjerde, Kristin Øye og Thor
Gjerstad, Karl Olav
Gjesteland, Torstein
Godal, Odd og Anne 

Grethe
Gram, Åshild og per
Gramstad, Nina
Grimnes, Elsa og per Th
Grødem, Kari
Grønning, Karen Norem
Grøntvedt, Diana
Grøsvik, Ingvild og Kjell
Gudbrandsen, Hroar
Guide Companiet, 
Gulliksen, Karsten
Hagemann, Fredrik
Hagum, Bodil
Hammarbeck, Linda  
Hamre, Espen
Hamre, Sigurd D.
Hana, Carl Helge 
Hansen, Bjørg Mossige
Hansen, Hild Sørby og 

Fredrik

Hansen, Brit Sætre
Hansen, Signe
Hanssen, per Olav
Hauge, Harald
Hauge, Arne C J
Hauge, Tor Harald
Haver , Ragnar
Haver , Reidun
Havik, per
Hebnes, Toralf Villy
Helgevold, Grete  
Helgevold, Åshild
Helgø, Jan
Helland, Leif H.
Helliesen, Knud
Herland, Ingrid 
Hervik, Ingrid 
Hess, Leif B.
Hetland , Geir
Hidle, Gunn og Arne
Hidle, Brit
Hjertvik, Harald
Hocking, Ann
Hogstad, Jorunn
Hole, Joar
Holm, per
Holst, «Christian W. og 

Christine B.
Holst-Jæger, Vigdis
Holte, Terje Mortvedt
Houeland , Gunnar og Berit 

Grande
Houeland , Tone og Erling
Houeland , Tor Richard
Hovda , Vigdis
Hult, Rolf
Hultgren, Stian Wold
Husebø, Arne Kenneth
Hustoft, Kay
Hüffmann, Odd Herman
Høigård, Anne
Høivik, Ivar
Høyland, Jon og Torunn
Høymer, Trine Lise
Hågensen, Helge
Håland, Terje Marton

Haaland, Arvid
Haaland, Brith og 

Christoffer
Haaland, per Terje
Haarr, Sara Marie
Haavik, Kjell
Idsøe, Albert
Illstad, Olav
Jacobsen, Trygve
Jarli, Ingunn
Jensen, Tore
Joakimsen , Arne Ø
Johannesen, Kirsten
Johannesen, Sverre G
Johannessen, Bernhard
Johannessen, Bjørn
Johannessen, Else Marie
Johannessen, Kristioffer 

Buchholz
Johnsen, Bodil Wold og 

Atle
Johnsen, John Gunnar
Johnsen, Svein A.
Jonassen, Terje
Jordal Hannah, 635 

Fremont Street
Jølbo, Ove Otterbech
Jørgensen, Henny Karin
Jåsund, Elsie 
Kallelid, Ole
Karlsen, Bjørg
Karlstrøm , John
Kauf, Jan Henrik
Kielland, Erling K Sømme
Kleven, Jørg
Klovning, Målfrid og Ivar
Kluge, Thor
Knivsberg, Johan
Knudsen, Jan Saxeide
Knutsen, Helge
Knutsen, Konrad B
Kolnes, Gro og Kristian
Kolstad, Marthe og Inger 
Kristensen, Rolf
Kristiansen, Tor K.
Krogh, Hilde
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Kverneland, Egil Andreas
Kaada, Kristine 
Kaasen, Oddny
Landsnes, Gro 
Langvik M. Familie, Kjersti
Larsen, Svein Egil
Larsen , Berit Lea og Rune 
Larsen , Mette Fjermestad 

og Thore
Lavold,  Fam. Gro 
Lerøen, Bjørn Vidar
Leversen, Axel H
Levik, Egil Bernhard
Lexow, Karin
Lind, Torbjørg og Hans 

Henrik
Lindboe, Kaare Inge
Lippe, Hans Von Der
Lodén, Bertram
Lærdal , Kirsti M
Løge, Heidi
Løhre, Monica Svanteson 

og Kjell petter
Løvdahl, Eyolf B.
Løvereide, Rigmor 

Myklebust og Terje
Magnussen, Geir
Marcussen, Jan Terje
Marnburg, Sigvard
Medhus, Asgeir
Meidell, Jan Erik
Melberg, Eldbjørg Vaage 

og Ole
Meling, Hans-Kristian
Melkeraaen, Terje
Middelthon, Trygve
Mitsem, pål
Moe, Bjørg Tysdal
Moen, Kirsten Sundt og 

Tønnes Reidar
Moen, Tarjei
Molland, Camilla Brodahl
Mong, Conrad og Reidun
Monstad, Helge
Mossige, Kåre
Mossige, Svein

Muis, Eli Osaland
Munthe, Marianne Larsen
Myhre, Lars Andreas
Myrland, Wenche
Myrland, Herman 

Alexander
Mæland, per Marthon
Møkster, Karin
Nerheim, Gunnar
Nerland, Brit
Nes, Leiv
Ness, Arild
Nessler, Ernst Georg
Nessler, Wilhelm Zetlitz
Nesvik, Geir Ove
Nilsen, Magne Arne
Nilsen, Odd Steinar
Nilsen, Tor Magne
Nilssen, Terje Hodne
Nilssen-Love, Lisbeth og 

Terry 
Nilsson, Edle pauline og 

Kjell Leif
Njå, Randi
Noer, Karin
Nome, Ulf Harald
Norås, Olav
Nybø, Helga Bru og 

Gunnar
Nygaard, Ivar
Næss , Anders Hildeng 
Næss , Hans Christian
Næss , Hans Eyvind
Nødland , Lars
Oftedahl, Alf Henrik
Oftedal, Jan 
Oftedal, Aud
Olaussen, Astrid Bakke
Olsen, Torhild Skjelbred
Olsen, Evy
Omdal, Gerd
Omdal, Sven Egil
Ormøy, Bernhard
Osjord, Terese
paulsen, Svein Henrik
persson, Rolf

pedersen, Halvor
pedersen, Harald Sig.
pedersen, Jan Olav
pedersen, Jenny Marie
pedersen, Jan og Kari
pedersen Jr, Halvor 
pettersen, Gunvor
pettersen, Egil Ansgar
pettersen, Elise Johanne
pettersen, Henning Roland
pettersen, Ada Turid
pettersen, Erling J.
Ramsland, per
Randulff, Thomas peter
Rangnes, Oddrun Strand 

og Kjell 
Rasmussen, Trond Gisle
Rasmussen, Åse
Rasmussen, Erik
Ravn, Unni Tou
Renberg, Elisabeth
Revheim, Egil I. 
Riise, Hans Eivind
Risa, Ingunn og Olive
Roalkvam, Gunnar 
Roalsø, Frode
Roan, Esther E
Roan , Ragnvald
Romsøe, Terje
Ronold, Kåre Audun
Ropeid, Tor Jan
Rosnes, Anne Margrete og 

Sigmund
Rud, Aksel
Rudi, Inger
Rødstøl, Ove
Sagaard, Bjørg
Salomonsen , Britt Mork 

Huseth og Ivar
Salte, Oddbjørn
Salte, Runar
Samuelsen, Bjørn
Sande, Knut
Sandvik, Hanne Karin 
Sanner, Ingeborg
Sanstøl, Einar
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Schiøtz, Randi
Sejersted, Unni Monsen
Sekse, Tor
Seldal, Aage
Selvig, Anne-Marie
Sikveland, Marianne
Simonsen, Aslaug og Rolf
Sivertsen, Rolf og Mai Liss
Sjøbu, Liv 
Sjøbu, Ane
Skadberg, Gunnar A
Skadberg, Rune 
Skavland, paul
Skibeli, Kari
Skjerpe, Hogne
Skjerve, Astri Gunvor
Skjæveland , Einar
Skogen , Linda Bogen og 

Rune 
Skogstø, Mia Anda og 

Helge
Skretting, Liv M.
Skaar, Odd Magnar
Slethei, Siri og Leif Inge
Sletten, Marion
Soland, Jostein
Solem, Arvid
Solheim, Brenda og per Jarle
Stang, Mona
Stangeland, Anna Lotte
Stangeland, Harvig
Stangeland, Rune 
Stangeland, Turid og Eyvinn 
Stavanger Katedralskole, 

Biblioteket V/ Ragnhild 
Ytterhus

Stavanger Klima As, V/ 
Øystein Frafjord

Stavanger Museum, 
Steen , per Øyvind
Steffensen, Gisle
Stensland, Janne
Stephansen, Elisabet og 

Henning M.
Storholm, Grete
Stueflaten, Svein Roar

Sund, Kari T.V. og Lars
Sund, Bodil
Sundby, Liv Frøydis
Sunde, Kjell, Anna, Anette 

W.
Sundli, Elisabeth
Sunnanå, Sigmund
Susort, Holger
Svanes, Tone
Svanteson, Frank Gunnar
Svanteson, Solveig og 

Thomas
Sværen, Sveinung M
Sæland, Åshild
Søndenå, Bjørn
Søndenå, Odd og Anne
Sørensen, Elisabeth B.
Sørensen, Inge Marie
Sørensen, Ingvild
Sørås, Helge
Søraas, Bjørn
Søyland, Karl-Jan
Tan, Brith
Tesdal, Else Marie
Thengs, Esther  
Thomsen, Kari
Thomsen, Hanne
Thorbjørnsen, per A
Thorsen, Marit
Thorsen, Venke Helene
Titlestad, Torgrim
Tjønneland, Kåre A.
Tjøstheim, Elin
Tollefsen, Tone 
Torgrimsen, Berit
Torkelsen, per Inge
Torkildsen, Helene M
Torkildsen, Jan Frode
Torpe, Siggeir
Torstensen, Nordal
Torstrup, Karsten O.
Toska, Anne Grethe og 

Anton
Tunheim, Magne
Tuster, Kristian S.
Tvedt, Åge Nic.

Tvedt, Eivind
Tvetene, Henning
Tønnesen, Harald
Uhlving, Anne Hylland og 

Sverre
Ullenæs, Kjell
Undersrud, Kari og Einar
Urdal, Grete
Ursin-Smith, Kirsten og 

Kjell
Vareberg, Eli og Terje
Vatne, Helge 
Veen, Tone og Tor Dagfinn
Veen, Oddvar Inge
Vestbø, Jorunn Strand
Vihovde, Karl
Vik, Inger-Sigrun Slagstad
Vinje, Ingeborg
Våland Skole, 
Waldeland, Karina
Waldow, Rolf A.
Walvik, Kåre R.
Wathne, Egil
Wathne, Nina
Waula, Jørg Erik
Ween, Marit Mørch og 

Hallvard 
Ween, Åse og Leif
Weltzien, Karina
Werner, Sigrid C.
Widding, Mira Anna 

Dorothea 
Wigen, Helga Marie
Wigestrand, Øyvind
Wiig, Marit og Erik
Wiig, Helge Emil
Wohl, Hanne
Wold, Eli og Henrik
Wæhler, Jane Ness og 

Torstein
Yttri, Håkon
Øgreid, Odd
Ørn, per
Østbø, Rolf
Østebø, Synnøve
Østerhaug, Reidar Scott
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Østrem, Terje Magne
Øverland , Sigrun
Øvernes Vadla, Anne-Lise
Øvregaard, Henrik
Øxnevad, Anne
Øxnevad, Christian N.
Aadnesen, Bjarne
Aagesen, Una Marlene 

Haugsgjerd
Aanensen, Marit og Arne
Aarek, Lillian og Hans Eirik
Aareskjold, Otto
Aase, Gunnar
Aasland, John A
Thorsnes, Tove
Lie, Nina
Stavnem, Olav  og Theresa
Kurzynoga, Olga
Kielbasiewicz, Alicja 

Karolina
Kvam, Sverre
Austrheim, Jardar
Hauge, per
Herabakke, Olav
Ladsten, Thom.
Wardenær, Odd petter
Myhre, Morten
Darby, Wenche
Warland, Thore

Burmeister, Liv
Skarbøvik, Torunn og Svein
Andreassen, Rita
Dahl, Marianne og Øyvind 

Dahl
Daasvand, Tone
Kristoffersen, Helge
Edland, Tore
Roaldsø, Svein 
Boyall, John og Rosie
Jonassen, Unni Margareth
Årsvold Mønnich, May
Larsen, Anna-Kristin
Bergh, Einar
Aasberg, Helene 
Dreetz, Christina-Daniela
Sirevaag, Ana Maria og Asle
Myhre, Marit
Mæland, Gerd Lovise
Lura, Ada Lone
Brekklund, paul Fridtjov
Lerang, Geir Inge
Mugaas, Jorunn
Hilde , Henning
Gundersen, Egil
Olsen, Elise Marie Mæland 

og Steinar 
Helgø, Egil
Myrland, Nicolai

Ree-pedersen, Tor Erik
Riska, Berit Tengesdal
Gramstad, John M.
Seldal, Aage K.
Aarre, Thorleif Kielland
Kaada, Ester Espedal
Onarheim, Aslaug
Schiøtz, Eli
Førland Gjøse, Tonny 

Kristine
Kvalvik, Inge
Nordbø, Hanne Brit
Jensen, Familien Dag
Ohaka, Madli
Hanasand, Hans Barka og 

Kristine 
Fimland, Eli Marie
Økland, Anne Grethe 
Malmberg, Åse Marie
Dagsland, Dagrunn og 

Ingvar








