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KJERE MEDLEM ! 
Akkja,- FA har altsSl Gudmund Hernes bestemt 
at forfatteren Alexander Lange Kielland ikkk 
tilbrer vire store norske forfattere. Heller ikke 
forfatterens smter, kunstmaleren Kitty Lange 
Kielland, star h q t  i kurs. I oktober d.i. skulle 
alt.4 hennes 150 irs dag feires med en 
skikkelig utstilling av hennes kunst. Men, hva 
skjer? Styret i Rogaland Kunstmuseum bestem- 
mer seg for i utsette hele utstillingen ti1 NESTE 
AR. Hva er det som foregiir? 

Det var jo ogsti med et nsdskrik at Sigbjem 
Obstfelder ble feiret, og n i  vil man altsi utsette 
Kitty L. Kiellands jubileum. 

I andre byer hadde en person som Kitty L. 
Kielland vaert feiret pi alle mulige miter. 
Ganske sikkert hadde man serget for at en 
ssknad orn nytt frimerke i anledning et slikt 
jubileum hadde vaert postet et par Ar i forveien. 

Stavanger er jo i de senere hr blitt kjent med at 
turismen gir imtekter, her er jo en av mulighe- 
tene ! 

Enda verre, men kanskje ogsi mer forstAelig er 
sprarsmilet om Alexander L. Kielland, for har 
ikke den godeste Gudmund Hemes selv uttalt, 
at han " har oppnidd mer enn ham evner 
egentlig tilsier". Hans uttalelse vedmrende 
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Alexander L. Kielland bekrefter vel egentlig denne uttalelsen. Vi fAr leve i hapet om 
at en ellcr annen fidgiver tar p,lpeke at herr Kiellands forfatterskap er unikt og like 
levende i dag sorn dengang han skrev sine bker.Det er nok A nevne den skonomiske 
krisen som vi nettopp har hatt, hadde en del ansvarlige imen vAr finansverden 
studert Kiellands b k e r  dvel sorn elementier akonomisk historie, SA ville hver og en 
av dem sett hvilken vei det bar. Historien gjentar seg gang pi  gang. 

1 l W  skal vi feire Alexander L. Kiellands 150 Ars jubileum. La oss m g e  for at det 
blir rned en helt annen verdighet enn den som er tildelt Kitty L. Kielland. 

I Iapet av 1993 har styret gjennomfm flere tiltak. Her kan nevnes at vi fra 1994 far 
et nytt medlemsbevis. Videre arbeider vi rned en foreningslogo og en informasjons- 
folder om Byhistorisk Forcning. Styret ser gjerne at dere sender inn forslag ti1 
foreningslogo.Informasjonsfolderen skal deles ut pA sentrale steder rned informasjon 
om vir forenings virke og milsetning. 

Aret 1993 har vzrt preget av stor aktivitet pi mange felt innen vAr forening. Vi har 
hatt en lang rekke arrangementer i egen regi, men ogsA flere fellesarrangementer sorn 
har vist ulike sider av vbr felles kulturarv.Det mest arbeidkrevende arrangementet var 
uten tvil turen ti1 0rre.Vi visste at arrangementet k u ~ e  gi oss bade forventede og 
uforventede problemer. Noen fikk vi, men vi faler at arrangementet allikevel var 
vellykket. Nye erfaringer fikk vi ogd,  sorn vil komme lignende arrangement ti1 gode 
senere.Det er rneningen at vi skal ha lignende turer hver somrner, men ikke SA 
"hesblesende" sorn denne. I den anledning takker vi lederen for arrangementkomi- 
teen, Geir Hctland, og hans "stab" for en utmerket innsats. 

I hsst sendte vi ul en oversikt over hastens arrangement fram ti1 Arsmstet. Vi hipet 
at denne sammrn med annonser i dagspressen ville vaere nok sorn informasjon. Det 
ser imidlertid ut sorn at vimA gA tilbake ti1 ordningen vi hadde tidligere, rned A sende 
piminnelse far hvert arrangement. 

Dersom noen av dere har forslag ti1 aktiviteter og tilbud, sA vaer grei A gi 
beskjed.Foreningen blir ikke bedre enn slik medlemmene vil ha den og av den grunn 
ansker vi rAd og vink fra hver enkel av dere for A dare vAr forening bedre. 

Det mest "nervepirrende" i foreningen har nok vzrt den historiske spprrrekonkmn- 
sen, "I manns rninne", sorn ble sendt i N.R.K. VAre deltakere, Umleiv Bergsgard, 
Jan Ivarson op Lars Vaage rned reservene Sigurd Rygh og Tor Sekse , har rned sin 
samlede kunnskap vist en imponerende viten om de aktuelle sider av vAr historie. Vi 
takker hver enkelt av dere for den fine innsatsen. 

Sist, men ikke minst takker vi hver enkel av dere for at dere sorn medlemmer bidrar 
ti1 A dare vir forening levende. 

Et riktig Godt Nyttiir onskes 
dere alle! 



CORNELIUS CRUYS 

Admiral av det b l i  flagg. 
NAr det snakkes om utvanddngen fm Norge, er det farst og fremst 
utvandringen ti1 U.S.A. sorn det tenkes ph, men nordmenn har vel alltid i mer 
eller mindre grad hatt utferdstrangen i seg. PA 1600 tallet hadde Norge en 
betydelig handel med Nederland og mange unge menn fra Stavangerdistriktet 
dro dit for A sake lykken. Mange ble igjen og stiftet familie slik at det idag er 
et stort antall nederlendere sorn stammer fra slektene sorn bodde i og naer 
byen vhr dengang. 

Utflyttingen ti1 Nederland var ikke typisk for Stavanger, men den hadde nok 
starst relavttering fra vhrt distrikt. 

Den sorn kanskje gjorde s t m t  karriere i sitt nye hjemland, var nok 
Stavangermannen Cornelius Cruys, eller Nils Olesen sorn han var dapt. Han 
var f d t  i Stavanger i 1657 og foreldrene var Ole Gudfastsen fra Kvitscy og 
Apellone Nilsdatter Koch fm Stavanger. Ole Gudfastsen var sann av en fisker 
og hadde i ung alder kommet i shedderlaere i Stavanger. Han ble en 
respektert borger av byen og han var kjent for sin dyktighet med "kirden". 
Ingen andre av byens borgere kunne fekte d elegant og farlig sorn han. 
Apelone var en vakker kvinne sorn ektet Oluf Gudfastsen straks etter at han 
hadde tatt borgerskap sorn skreddermester. 

Cornelius Cruys ble sannsynligvis f d t  pA Skagen eller ved Bekken. Om dette 
er det en del uenighet. 

Foreldrene hadde en hrelang grensetvist med naboen Tom Hansen 
. Glassmaker, Tom Hansen hadde i sin tid vzert en av Apellone Nilsdatter 

Kochs beilere, men han fikk blankt avslag. Han giftet seg imidlenid mcd 
Anne llansdatter., datter av rAdmann Hans Pedeisen Gammel i Shvanger. 
Tvisten sto om en alen eller 5 kvarters grunn ( 1 kvadratalen er ca. 0,39 
hadratmeter ). Apellone Nilsdatter Koch var kjent sorn en impulsiv kvinne, 
og hun var ikke redd for 6 gA rett ph sak. B1.a. ser vi det i hennes reaksjon da 
byfogden med sine 6 menn i overskjmnet hadde vrert h malt grunnen. Hun 
rykket opp skiftemerket,pelen, sorn borgermesteren og hans rid hadde satt pA 
grunnen. Videre slo hun ned Tom Hansens nybygde gjerde. Det sies at 



Apellone var den sorn holdt tvisten igang. Man antar at den nevnte grunnen lA 
der hvor Thrngalleriet er i dag. 

Apellone Nilsdatter Koch stevner i 1678, Guri Nilsdatter Berland fra Gjestdal. 
Ifnlge Apellone, hadde Guri Nilsdatter Berland pA St. Hansdag vaert i 
hfindgemeng rned Apellones m n ,  Hans. Guri Nilsdatter Berland hadde 
kommet ti1 Stavanger og red langs Breiavatnet. Her kom hun ut for Hans 
Olsen ( Apellones srann) og to andre smAgutter sorn kastet stein pa hesten 
hennes. Sannsynligvis har dette skjedd i naerheten av Skolebekken, for en av 
de innstevnede konene hadde satt  pA kirkegardsmuren og sett hvordan det 
gikk til. Guri Nilsdatter Berland falt av hesten to ganger, men hun var ikke 
mer skadet enn at hun fikk tak i Hans Olsen som hun slo " och satte hannem 
ud i Brewandet ti1 hans knae ". EtterpA ble han tatt opp og hun " slog 
hannem baglendis imod stenene, saa blodet flsd hannem ofuer hovedet". Da 
Hans Olsen kom hjem hadde han hull i hodet og klaeme var blodige. Ellers er 
hun ved flere anledninger nevnt i rettsprotokollene. Eiendommen som Ole 
Gudfastesen og Apellone Nilsdatter Koch eide pA Skagen, ble sannsynligvis 
arvet av deres datter Sissel. Sissel ble gift to ganger, f a t  rned kjrapmann 
Albert Albertsen Libert, og andre gang i 1700 rned kjrapmann Ole Jacobsen 
Smith. Sistnevntes bror, Hans Jacobsen Smith var forravrig gift rned Sissels 
sarsterXirsten. I 1731 kjspte Sissel og Ole Jacobsen Smiths s v i g e m ,  Jens 
Abtahamsen Ploug , sine svigerforeldres hus pfi Skagen. Foranledningen ti1 
salget var at Ole Jacobsen Smith ville gjme opp sine to dnhes arv etter deres 
mor ,Sissel. PA denne mAten gar den gamle familieeiendom over ti1 det senere 
SA kjente handelshuset Ploug & Sundt p5 Skagen. 

Kvitsray ble av nederlendeme kalt for Cmys Inlet ( Korsray ) etter et steinkors 
som var reist i tidlig kristen lid. Steinkorset kunne ses pA god avstand av 
sjrafarende og ble etterhvert et viktig sjramerke. Under en s j q i s e  fra 
Stavanger ti1 Amsterdam bestemte Nils Olesen seg for 5 bli nederlandsk 
sjnmann. Hans navn ble fra n5 av helt nederlandsk i og rned at han skrev om 
Nils ti1 Cornelius og slektsnavnet ti1 Cruys etter steinkorset p? Kvitssy. 

Cornelius Cmys karriere ble grunnlagt pA hardt slit og etter sin femte tur i 
Ostersjsen fikk han hyre hos Baltazar van der Wort i Amsterdam. Fra nil av 
fnrte han en heller omtumlet tilvaerelse ti1 han sorn tyvearing ble overstyrmann 
pi ostindiafareren "Prins Wilhelm", en "pinass" pA vel 500 lester rned 60 
kanoner. Senere da kapteinen pA "Prins Wilhelm" ble syk og d d e  overtok 
Cornelius Cruys kommandoen. Cornelius Cmys ble en tid etter gift rned 
Katarina Vooght, datter ti1 en av direktrarene for Det Ostindiske Kompani, Jan 
Vooght.Han fortsatte sin kamere sorn kaptein og ble etter en tid utnevnt ti1 



orlogskaptein i den nederlandske flAten. Hans naermeste overordnede var 
schoutbynacht ( viseadmiral) Gilles Schey, nestkommanderende ved admirali- 
tetet. Cruys f m t e  oppdrag var A ssrge for utrustning etter hvert sorn nye 
orlogsskip ble ferdig bygget. En engelsk delcgasjon, ledct av admiral Herbert 
kom ti1 Nederland og anmodet prins Wilhelm av Oranien om A komme ti1 
England for A redde landets religion og frihet. Cruys fikk ordre om A dare 
flaten seilklar. Uten sine forbindelser i Det Ostindiske Kompani hadde han 
neppe Wait A rekvirere all nnrdvendig materiel. 

Hssten 1697 var Cruys i Zaandam for A inspisere byggingen av en ny fregatt. 
Han var da schoutbynacht. Ved et bessk pi  verftet ble han kjent med noen 
russere sorn var der for A laere skipsbygging og konstruksjon. En av dem var 
en skipstlammermann ved navn Peter Michailow. Denne var meget vitebegj 
rlig og noterte alt sorn ble sagt. Samrne kveld spiste Cruys middag pB 
skjenkestuen "De tre svaner". Han satt sammen med kaptein Gemt Musch 
sorn Cruys kjente fra sin tid i Ostindiafaiten. Ved nabobordet satt en gruppe st 
yende russere. Musch fortalte at han kjente den russiske tzar fra et bessk i 
Arkangelsk. Mens de satt der og pratet kom skipstammermann Peter 
Michailow inn h e n .  Han gikk bort ti1 sine landsmenn og ga dem en kraftig 
overhaling i skarpe ordelag. Peter Michailow slo i bordet og ga naermeste 
russer et spark i baken SA han ramlet over ende. Det var da kaptein Musch 
oppdaget hvem Peter Michailow egentlig var. Musch gikk bort ti1 ham og sa: 
" Deres majestet !?". Peter Michailow snudde seg forbauset og etter noen f i  
sekunder smilte han gjenkjemende. Musch og tsaren omfavnet hverandre sorn 
gamle venner. Cornelius Cruys ble deretter presentert for tsaren for farste 
gang. De kom i en prat sorn resulterte i at Cruys ble inviteit ti1 B bygge opp 
tsarens flAte. Cruys var ikke overbegeistret for tilbudet, men hnn ble senere 
anmodet av sine sjefer om i ta imot utfordringen, da de mente at Cruys kunne 
skape gode diplomatiske forbindelser. Under denne forutsetning tok SA Cruys 
imot stillingen sorn vise-admiral i den russiske flAten for en periode av tre Ar. 
Han skulle vaere ansvarlig for bygging,utrustning og bemanning av en flAte i 
Voronesj, sorn var ved en bielv ti1 Don. Han skulle ogSA fsre kommandoen 
overdenne flaten under en russisk sverstkommanderende. Hans gasjc var pB 
15000 gylden i Aret samt en rekke privilegierDette var akonomiske 
betingelser sorn han aldri ville fAtt i Nederland. 

Sammen med sin familie reiste han i 1698 ti1 Russland. Cruys' forhold ti1 tsar 
Peter var blandet. Tsaren var mistenksom pA grunn av alle intrigene ved 
hoffet. Under et raserianfall ble Cmys "dsmt" ti1 25 piskeslag. Tsar Peter 
angret seg veldig etter denne udAden og p m d e  med alle midler A fA Cruys' 



tillit. Blandt annet var Cruys og hans hustru forlovere da tsaren giftet seg, en 
megct stor zere som kun ble tildelt de mest fornemme rangpersoner. Cornelius 
Cruys utmerket seg flere ganger under den store nordiske krig, szerlig ved den 
russiskc erobring av Viborg i 1710. 

Da han under angrepet mot Finnland i 1713 mistet et skip, ble han d0mt ti1 
dtdcn, men bcnidct. Den store nordiskc krig sluttet i 1721 og svenskene 
mltte avsta for evige tider ti! Russland, provinsene Livland,Estland.Ingerman- 
land, en naermere bestemt del av Karelen med Viborg og Kexholm len. Den 
21 oktober 1721 begynte triumffestlighetene i St. Petersburg. I det russiske 
senat ble Cornelius Cruys utnevnt ti1 admira1,visepresident for Admiralitets- 
kollegiet og baron av Kexholm len, samt gitt zerestittelen Admiral av det blA 
flagg- 
Det kan nevnes at Cornelius Cruys har etterslekt i Rogaland, b1.a. i slekten 
Magnus. 

Kilder: 

Eiliv Odde Hauge : " Admiral av det bll flagg, Cornelius Cruys", 

Oslo 1949. 

Rogaland Historie- og aettesogelag, 1950. 

Erik S. Gundersen: " Admiral Cornelius Cruys fsdested. 



Fra en gammel Stavangeravis 

' ' ambulerende Skranemagere 
og usund Tankegang.. ' ' 

Redaksjonen fortsetter A bla i gamle gulnede utgaver av "Stavanger 
Arntstidende og Adresseavis fra 1850 irene. 

Denne gangen skal vi gjengi et noe forkortct leserinnlrgg fra 3 1 august I 857. 
Innsenderen er indigncrt over falske rykter og usann sladder som spres i byen, 
og  skriver indignert disse linjer: 

"For omIrent et Par Aar siden Indgik V/kekonsu/ i A/exand!en, A/exander 
Pefenen, p a  Vicekongen a f  Bgypfen &id Pmhas Vegne en Konfmkt nrPd 
Ski&hpi&/h h u n k  Perenen heraf'S&den, hvorPftr denne sb//de byse et 
SXib hr a?gypLcj.k Re@& enfen i Norge eler S v M .  Henslgfen hemrd var 
a/ KapL Perenen, som F i r  a f  FaIfoiet, skulde medtage paa deite en&/ unge 
~gyptlkke Mend for at give dem Underv/isnhg i S s m n h h b  og uddame 
dem n7pmk1ske S m ~ n d h r  den qypt~ske Re_.Pnhp Rp_p~ig 

Pa8 Gnvld heraf'opgde han s2 Engagement hm et rpsphbp/t Handekhuus 
her iByea i hv~ j .  TJPneste h17n imange Aar hav& vent. 

/&&e Konmken sb//de Kapt. Petenen fRBP Ord !  i Falmouth, naar ban 
sku& brgynde s/h fiibonfied hr ~PII ~ ~ y t / b k i  Vicrkongr,  RIP^ d m e  
O h  &om ikke, og f 7 e ~  Brrve I% Kapr. Petenen ti/ Vic~konsstl/en i 
A/exana%er~ b/eve ubesvde. 

Paa f l e ~  Kanter hen' Byen haw man denne H/stone omta/e som en , F h e  
og Kapr. Pefemn7 om hv/k Paahidehgbtd mm hgen som hekt GNld havde 
ti/ at fviv/e, b/ev ofterr omta/r som den, der bav& farpf med A7h-1 Vi~tnok 
maa den U&/unng7 som 3;agen fik i Fo/krrnu~dr, Iikkives en&/ 
ambu/erpnde Shemaperr hen' Byen, mm har en mekan~bk F~rd~ghed i at 
17dn Mtmder~ bhlp;1,7 Folk B ~ F  on1 h ~ t  ug EIS~ hvofli/d- ikh* rid, RLY (g7 
S&e/ og mm, naar de drays ti/ Ansvar fbr uhJem/et Snak 6;finde siq i 
= m e  Forlegenhed m ~ n  m PPLWII der har fi17et paa s/g ef RIG ~ X k e  g;~/~sX-e 
rrne, Pem~ksione~ som han bverken ved  for e//er bag, e//er ud e//er ~ndpaa. 

Man M e  &me M e  denne S a g p s r e  iden Pa~ta/e, som sameget andet, 



drr omfa/P.s at' Mznneske~; som hverken bar e m  e//er Wi/fie ti/ af opfa ffe de 
,EFP/; i hrli/ke de nled aarnegen SuffB/ance afs~ge Domme, Men der er 
a//efidPr saa, af der h~nger Nogef ved hvad man sa/edes htwr fotte//e, l k ~ r  
naar def er f i / F o / !  Pork/ejn~~/se, a//enhI& paa ef Sfed son) he< bvm Jer [Me 
er ef uhppdehBf Kvanfum Mennesker med en femmehp mmd Tankcgang og 
h rfor OvenrO g i ~ ~ . ~ r e r  som en Epidemi 

Vi kunde nu me&/e af Konmkten med Vicekongen at' Egypfen er i 
,'u/dkommcn god Orde, a/de/es overrensremmende med Kapr, Pefemens 
Re fern I. 

Demon? En e//u Anden at' evens virkromn~e .Skvr?drnnn~rer, hvem def 
//af.mhPr,hk fii,?a v m  /bn~b~~>/gsma?ss~& afge/egent a/ hae en Nyhed i P m n  
ti/ Medde/e/sp fOl. Pub/ikum, skulie mske at see de i Sagen pase~de 
Ak&pk(-er, s a  vfi'de disc v m  ar see bm Fodarreen af deme Opb,  hvfk 
Na vn nzrives i A v~kxppdionen. 

Barke~l "Hebr". BIc b v ~ g e t  i H i l l e v d ~  i 1851 



VISSTE DU ATo~oooooo 
Visste du at det var politiet som i sin tid mitte gripe inn dersom noen unnlot 
i gB i kirken. Kirkctukten var meget streng og i politicts anr~alcr finncs dct 
mange "rare historier" om pigripelse og straff for dem som unnlot A besske 
kirken pi prekessndagcr. "Straffen" kunne ogsi vzre noe utenom del vanlip. 

I Stavanger Politilags Jubileumsbok I984 (75 i rs  jubileum) fortelles det om et 
par slike sqker. "Det var straff for B unnlate A gB i kirken tre saridager ellcr 
helligdager etter hinannen." En omstreifer ble pifsrt at han hadde unnlatt B gfi 
i kirken i hele 14 Br, og dessuten levet sammen med en kvinne han ikke var 
gift med. For denne forbrytelsen ble han dnrmt ti1 at:" FORLADE 
STAVANGER LEN OG DRAGE NORDPA." 
Det er jo fristende i knytte kommentarer ti1 bide pigripelsen og ikke minst 
"dommen", samt hva som var dct mest gravcrende: unnlatelse av i gB i 
kirken - eller A " have levet med en kvinne han ikke var gift med." Men av 
hensyn ti1 mulige misforstAelser skal vi stoppe her. 

En annen "dom" som vi undres over var fslgende: En kvinne siktet for 
lnrsgjengeri ble dnrmt ti1 tre snrndager i trekk A stillc seg opp naken ved 
kirkednrren ved gudstjenestens begynnelse. Det er ikke opplyst om dette forte 
ti1 at kirkesskningen ble starre ved nevnte tre anledninger. 

Stavanger hadde forrnvrig sin fnrrste politibetjent omkr. 1770. I byens 
budsjeu er han i 1773 oppfsrt med en Srlig Isnn av 32 riksdaler. Ca. 1800 var 
styrken doblet ti1 2 personer, og i 1864 var det hele 5 personer ansatt i 
polititjeneste. Det er vel rimelig A anta at byens skonomi ikke tillot for mange 
sprell, og en mR anta at styrken var underbemannet ogsh dengang. 

MEN. AKK HVILKEN DElLlG TID. 



VISSTE DU AToooeooeoe 
Visste du at Bredgatrn ble anlagt rttrr den storc Holmabrannen i 1860 - den 
13. mars, da 200 hus ble flammenes rov ?.. og at der det for hadde viert 
mange smi  og smale gater ,nB skulle lages en bred gate som skulle hindre 
spredning av eventuelle branner? Gatebredden var faktisk uten sidestykke i 
byen ellers, og det var klart at gaten mitte fh et navn som sto i stil med den 
majcstetiskc brcdde. 

Ifnrlge rektor Berentsens bok fra 1939: Sfehnnm i Sfavaq?er by og 
fzz?nII~sfc o/llcgn - ble Bredgate- navnet vedtatt i 1934. NS1 skal en ikke la 
seg lure av denne dato. Det g i r  som en nad trdd gjennom Berentsens bok at 
det m i  ha viert saerlig to irstall forbundet med vedtakelsen av gatenavnet - 
nemlig 1927 og 1934. Det betyr ikke at gatene ikke hadde noe navn fsr  
disse Brstall, men at det m i  ha tatt lang tid fnrr enkelte navn ble offisielt 
stadfestet. 

Hva het sii denne brede gaten fra 1861 - da den ble anlagt og fram ti1 1934 
da Bredgate navnet ble offisielt vedtatt? Gatenavnskomiteen ville gjerne ha 
et majestetisk navn og Harald Hhrfagresgate ble foreslitt. Noen mente at 
man mStte ha med Kong ... forran navnet. Dette ble et umBtelig langt navn p5 
gateskiltene og andre forslag ble til :  Hhrfagresgt. - eller HBrfagergaten. (alle 
mcd datidens skrivemite med to aaer). 

Tatt i betraktning det store antall frismer ble navnet mer en reklame for 
bransjcn enn et navn pA den flotte gaten. PA folkemunne ble det ti1 at gaten 
kaltes Bredgaten, men nir Haarfagresgaten ble oppgitt v i t a  ikke. Men alle 
visste hvor Brcdgaten var - lcnge fnrr navnet offisielt ble vedtatt i 1934. 
Harald Hhrfagresgt. ble senere gitt ti1 gaten ved Kjelvene, nordmt for St. 
Johamcs kirken og ncd mot Nedre Bancgate. Navnet ble vedtatt i 1927. 

Jan C W. lvamon 



"Kjelvene" 
Eiendomrnen tilhsrte skipsreder m.m. Carl Petter Nyman (1816 -189 1) og 
hans hustru Ingeborg Cecilie (1823 - 1893). Hun var clatter av skipsreder, 
rentenist m.m. Sven Rasmussen og Bertha Thorsen pi  Sand i Ryfylke. 

Vgningshuset er i dag Nymansveien 44 som ble bygget i 1860 i 
proporsjonert senempire stil. "Kjelvene" var opprinnclig en dcl av Hctlnnd 
Prestegird. Sammen med St. Hansvollen og Lerviksbryggen utgjorde 
eiendommen 210.000 kvadrat alen ( 1 kvadratalen cr ca. 0,39 kvadratmctcr). 
I 1863 kjwte Carl Petter Nyman et par tilsmende jordstykker. De er nevnt 
sorn "en Straekning af Hetlands Praestegaards Udmark beliggendc mellem 
"Marken" og den egentlige Torvmyr af 54.000 Alen Stsrrelse". Det var 
Carl Petter Nymans svigerfar, Sven Rasmussen som den 23. juli 1842 hadde 
fitt arvefesteskjnrte pi  eiendommen. Han avlyste imidlertid kjrapet den 7. 
desember 186'ltil fordel for Carl Petter Nyman ti1 en pris av 250 SPD. 
"Marken" I i  i naerheten av det det gamle salpeterverket som 

byskriver Aagaard fikk opprettet i ca. 1700. Det er etter salpeterverket at 
"Verket" og Verksgaten har sitt navn. Carl Petter Nyman dyrket opp hele 
sin store eiendom og i 1865 hadde han 2 hester, 12 storfe, sidde 2 tsnner 
bygg, 2 tsnner havre og 6 tsnner poteter. 

Like ost for "Kjelvene" l i  eiendommen "Carlsminde", som er opprinnel- 
sen ti1 Karlsmimegaten. "Carlsminde" var opprinnelig en del av 
eiendommen "Marken", som i 1863 ble solgt ti1 Carl Petter Nymans ssnn, 
Sven Rasmussen Nyman. Prisen var kr. 5000,- og skjnrtet er datert 2. juni, 
tinglyst 4. juni 1888. Huset var delvis bygget av materialer Fra to nedrevne 
sjshus sorn sto i "sraylh" i Lervig, samme sted som Carl Petter Nyman 
hadde sine mter og andre fiskeredskaper. 

Eiendommen sorn kvekerkirkeggrden ligger pi, tilhnrrte ogd  Carl Petter 
Nyman. Den ble i 1854 donert av Carl Petter Nyman ti1 kvekerne i 
Stavanger. Asbjsrn Kloster er b1.a. gravlagt her. Asbjprrn Kloster og Carl 
Petter Nyman var for prvrig medstiftere av Stavanger Totalavholdsforening, 
som ble stiftet den 29. desember 1859. Begge var o g d  med i det fsrste 
styre. 



MORFAR MINNES. 
Det er ganske utrolig hvor mye morfar minnes. - Om alt mulig - og 
sarlig fra "gamle dagcr". Ikke tilbake ti1 steinaldcren, for jeg vet han 
i kke er si gammel, selvom det av og ti1 kan hsres slik ut. Nei - helst 
fra da han var liten - enten rett far han begynte pA folkeskolen (som 
grunnskolen da het) - eller de fsrste arene p i  skolen. For mange hr 
siden flyttet morfar sammcn med sine foreldre, og bodde i mange Ar 
ren oppfor F N ~  Terrasse i Paradis. Da var der ikke mange hus - men 
mange markcr sorn dct var anledning ti1 A lcke p i  eller senere spille 
fotball pi. - Ja, da var der mye sorn var anderledes. 

Mye av det han forteller om kan vare kjekt. Bare hsr her: Forleden 
dag fikk vi beskjed om at vi - det er rnorfar og jeg - pa var bytur 
skulle kjnrpe poteter. Per Christian - broren min - var ph skolen, 4 det 
ble oss to sorn skulle bestemme bhde potetsort og mengde. Da er det 
at morfar forteller om Andreas. - Du, Uyvind sier han, da jeg var si 
stor som broren din cr n i  fikk vi poteter p i  drarcn. 

En gang i uken kom en bonde sorn het Andreas helt fra Sola med hest 
og kjerre. Han hadde en fast rute hvor han leverte poteter, gulnatter, 
kAlrabi og andre grsnnsaker. - Noen egg hadde han o g d  med. Andreas 
visstc omtrent hva hver familie skullc ha, og dct var sjelden han kom i 
manko p i  runden sin. Det matte vaere hvis noen "nye" kunder kom 
til. Rutcn ti1 Andreas begynte straks innenfor bygrensen fra Sola, men 
de fleste kundene var p i  Storhaug, Paradis, Nylund og p i  BlAsenborg. 

Hvis morfar var hjemme nar Andreas kom, likk han lov ti1 ii sitte i 
kjerren og holde tsmmene ti1 hesten. Det var en snill, rolig brun hest 
sorn visste nar den skulle sd stille. Andreas kunne fortelle at hesten 
kjente ruten like godt som han selv. Dersom noen av kundene flyttet 
og Andreas matte kjsre cn ny vei, si var det faktisk som hcsten 
protestcrte mot den nye veien. Sa snarl moren ti1 morfar (som altsh var 
din oldcmor) hadde kjrapt dct hun skullc ha, kjsrte Andreas videre, og 
da var det at morfar fikk vaere med. Det var i Admiral Cruysgt., 
Hjelmclnndsgaten, Egcrsundsgt., og scncre ved Nylund skole frem ti1 
de smale gatene poh Blhsenborg. Men de passet akkurat for en liten 
kortkjerrc. 

Etterhvert sorn morfar ble stsrre fikk han vare med lenger og lenger. 



Ruten ti1 Andreas endte pA Nytorget, o g  her var det liv. Her ble mange hester 
"parkert" etter runden sin, mens eierrnannen tok en kopp kaffe o g  niste, og  
fikk kanskje tid ti1 en prat med d e  andre bsndene, som ogsA hadde sine ruter i 
Stavangcr. Hcstenc fikk en huysckk hengt ovcr hodc, kjcrren blc spcnt fm og  
de fikk en velfortjent hvil. Det var jo enda en tang strekning tilbake ti1 Sola, 
Randnbrrg cllcr hvor d c  konl fra. Selvorn dct vnr cn Iang vci fr;~ Nytorgct og 
hjem ti! Paradis, sA var det sA liten biltrafikk at moren ikke var redd for ham. 
Ofte fikk han o g d  en gulrot eller cn k3lrabi niecl scg  p5 turcn hjcm. Han 
hadde jo viert hjelpesmann p i  turen. Morfar sier at aldri var dcr nocn kiilrabi 
som smakte bedrc cnn den han fikk mcd scg  hjem av Andrcas.. SAnne 
historier e r  i p n n e n  ganske kjekke, mens vi vandrer ned ti1 'l'orget Ibr A kjspe 
hjem noen kilo poteter. 

Det hadde viert kjekkere om hest o g  kjerte hadde stAtt utenfor huset med 
varenc oppi. 



Arsmetet avholdes tirsdag 15. februar 1994. 
KI. 19.30 i Hermetikkmuseet. 

-a 

. - * 

Geir Hetland styrernedlem 

John Gunnar Johnsen styrernedlem* 

Jacobsen * 

John Karlstrsrn 

Reidar Frafjord 

* PA valg. 

Det skal velges 8 personer ti1 forskjellige 

Fslgende skal velges: Nestleder, kasserer, 1 styrernedlem, 2 vararnedlemmer \ 
og 3 medlemmcr ti1 valgkomiteen. 

Arrangementkomiteen har beststt av: 

Geir Hetland leder. 

Hildegun Morken 

Kjell Petter Lmhre 

'I'herese Osjortl 

rned arrangementel pA Orre var o g i  'I'horleif Aarrc, rncd i 


