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K i ~ r e  lesere 

Stavangeren er inne i sin sjette årgang. Etterhvert kan vi 
se tilbake på en rikholdig samling av byhistoriske artikler. Stoflsom k m -  

sbe ellers ikke ville ha blitt publisert - opplysninger som 
kanskje ville ha gått tapt. For redaktmen er det en stor 

glede å registrere at medlemmene stiller opp med stofltil bladet -faktisk 
har vi fått det "luks-problem " at vi har liggende stoflsom 

venter på tur til å bli publisert. Men la ikke denne 
opplysning hindre noen i å sende inn nytt sto#- det være seg artikler, 
kommentarer eller debattstofl Plass skal det bli, selv om vi må se litt 

framover. 

JAN GJERDE 

~ Y I E ~ D H U S E T  - OG BREIAVATNETMED OMGIVELTER. 
ETTER E T W R I A V M  BAADE 1852. 



"Kielland 
i våre hender" 

ORDFØRERENS FORSLAG offentliggjort 
på Ledaal den 1 .  Januar 1997 om å gjen- 
reise Kieilandhuset i sentrum har vakt 
stor interesse. Stavanger Aftenblad har 
på lederplass, kromkkplass, i debatt- 
spaltene, i leserbrev og i reportasjer, 
presentert ulike reaksjoner og sider ved 
forslaget. For Byhistorisk Forening er 
det gledelig at så mange i "tunge" posi- 
sjoner i kulturlivet, næringslivet og i po- 
litikken har engasjert seg for ideen. Men 
selvsagt er det også kommet fiam vekti- 
ge motforestillinger. 

SOM KJENT har Byhistorisk Forening for 
noen år siden, i forbindelse med arbeidet 
med sentrumsplanen for Stavanger, fore- 
slått å gjenreise Kiellandhuset. I den 
forbindelse sto foreningen også for en 
utredning av forslaget, som det nå er stor 
interesse for. Men den debatten som nå 
er reist er det ordfrneren som skal ha 
æren for alene. Ikke bare fordi at han 
gjennom sitt utspill gir signaler om at 
Stavanger bys identitet for en stor del er 
knyttet til vår historie, men også fordi 
han ser at vår framtid som by tåler og 
trenger et "gjensyn" med fortiden. 

BYHISTORISK FORENING er upolitisk. Vi 
skal derfor vokte oss vel for - som for- 
ening - å engasjere oss i den politiske 
debatt forslaget inviterer til. Her får det 
være opp til medlemmene som enkelt- 
personer å engasjere seg. Vi konstaterer 
bare at det dreier seg om prioriteringer 
mellom sektorer innenfor kommunens 
ansvar og oppgaver, prioriteringer in- 
nenfor byens kuiturplan og prioriteringer 
som har med kuiturminnevern å drne. 

DERFOR ER DET GLEDELIG å registrere at 
Stavanger Næringsforening har engasjert 
seg i saken. Kunne Kiellandhuset bli 
gjenreist som resultat av en "bydugnad" 
- gjeme under mottoet "Kielland i våre 
hender" - så ville mange vanskelige po- 
litiske aweiningssprnsmåi være unngått. 
Men uansett krever saken politisk be- 
handling og velvilje - reguleringsmessig 
og av eieren av tomten. Huset skal også 
ha et innhold. Her er det duket for man- 
ge problemstillinger som må finne sin 
løsning. 

Men h s t  av alt må det penger på bor- 
det. 



hsmøte i byhistorisk Forening 
ble avholdt tirsdag 1 1. Februar 1997 i 
Bydelsstuen på tidligere Solvang Skole 
med 23 fremmøtte. Mstet ble ledet av. 
Lars Vaage. ksberetning, regnskap og 
valgkomit6ens innstilling ble vedtatt en- 
stemmig. Medlemskontingenten kr 150,- 
ble vedtatt holdt uendret. 

Ti1 nytt styre ble valgt: Jan Gjer- 
de, leder (ny), Kjell Petter Løhre, nest- 
leder, (ny), Aud-Unni Finnebråten, sek- 
retær (ikke på valg), John Olsen, kasse 
rer (ikke på valg), Lars Vaage, styre- 
medlem (ikke på valg), Kåre Mossige, 
styremedlem (ny). Til varamedlemmer 
ble valgt Erling Sømme Kielland og Ja- 
ne Ness Wæhler (ny). Bjørn K. Aarre 
ble valt til formann i valgkomiteen, som 
dessuten består av Gunnar A. Skadberg 
og Therese Osjord. 

Erling Sømme Kielland og B j m  
K. Aarre ble begge varmt takket for 
mangeårig innsats i ledelsen av forenin- 
gen. De vil fortsatt ta på seg prosjekt- 
oppgaver for foreningen. 

Under eventuelt ble det gitt utdy- 
pende orienteringer om saker foreningen 
arbeider med, b1.a. om initiativer for ar- 
keologiske utgravinger i Stavanger sen- 
trum, Middelaldermuren ved Domkirken 
og om Stavanger Bydag. Innlegg fta sa- 
len ga styret verdifulle forslag om det 
videre arbeide. På grunn av sykdom ble 
Halvor Pedersens foredrag om 

((Seladons forlis)) utsatt til et senere 
mote. 1 stedet holdt Gunnar A. Skadberg 
et foredrag om den merkelige skjebnen 
til stavangerforfatteren Caspar Wignæs. 

UTDRAG FRA STYRETS BE- 
RETNING 1 996: 

Medlemsaktiviteter: 
21. mars: Lysbildekåsen ved Jacob 
Kvæstad: ((Vandring i den nære fortid i 
Stavangem 
5. mai: Byvandring på Vestre Platå v/Jan 
Gjerde i samarbeide med 
Fortidsminneforeningen. 
I l. juni: Byvandnng i Kirkegaten, v1 
Egil Henriksen 
2. juli: Markering av Stavanger Bydag 
på «Skipper Worse - Ledaal)) Foredrag 
ved Arnvid Lillehammer om det eldste 
Stavanger. 
8.sept. :Bydelsvandring på Sme Sunde. 
Fellesarrangement i regi av Historielage- 
nes Fellesråd. 
26.sept:Temakveld~feIlesarrangement i 
samarbeid med Rogaland Kunstmiise- 
ums venneforening. Kåseri ved Gunnar 
A. Skadberg om Peder Severin Krøyer 
og menneskene omkring hans fødsel - og 
kåseri av konservator Lau Albrekstsen 
om Peder Severin Krøyer, kunstneren og 
myten. 

I 13. nov: Temakveld fellesarrangement 
med Stavanger Museums Venneforening 
hvor forfatteren Tor Obrestad presen- 
terte sin biografi over Alexander L. 
Kielland. 



Ansvarlig for foreningsarrangementene 
var &el1 Petter Lohre. 

Siyremeter 
Styret har hatt fem ordinære og ett eks- 
traordinært styremste i i 1996. Møtene 
ble avholdt i foreningslokalet på Ledaal. 

Medlemmer 
Ved årets utgang hadde foreningen 185 
betalende medlemmer. Ved fonige års- 
skifte var antallet medlemmer 156. 

Økonomi 
Foreningen hadde i 1996 inntekter på kr 
49.849 og et overskudd på kr 4.373, et- 
ter at det er gjort en avsetning på kr 
10.000 til utvidelse av foreningens lo- 
kale på Ledaal. Likviditeten har vært 
god gjennom hele året. 

Medlemsbladet 
((Stavangerem utkom med fire utgaver i 
1996. Redaktør var Jan Gjerde. 

Historielagenes Fellesråd 
Fellesrådet består av styrerepresentanter 
fia Jåttå Histonelag, Madla Historielag, 
Hundvåg og 0yane Historielag, Stavan- 
ger Historie og Ættesogelag og Byhisto- 
risk Forening. I 1996 ble rådet ledet av 
Erling Sømme Kielland. Fellesrådets 
oppgave er å koordinere arbeidet blant 
historielagene i Stavanger og ta initiativ 
til fellesmangementer. 

Stavanger Bydag - 2. Juli 
ble markert med foredrag av Amvid 
Lillehammer under et mnrte på Skipper 
Worse - Ledaal. Ansvarlig for arrange- 
mentet var Lars Vaage. 

Foreninnslokalet ~å Ledaal 
Foreningen har sakt Stavanger Museum 
om adgang til en utvidelse av forenings- 
lokalet i stallbygningen på Ledaal. 

Stavanger Museum 
har vært foreningen behjelpelig med sek- 
retariatsoppgaver siden starten i 1991. 
På gninn av kapasitetsproblemer opp- 
hørte denne ordningen ved utgangen av 
1996 og vil bli ivaretatt av styret. 

Slektstavle for familien Kielland 
forelå tidlig på høsten og er lagt ut for 
salg på b1.a. Ledaal, Stavanger Museum 
og foreningens arrangementer. B j m  K. 
Aarre var prosjektleder og utgivelsen er 
et fellestiltak mellom Byhistorisk For- 
ening og Stavanger Museum. 

Kulturhistorisk skilting 
Stavanger kommune, ved Kommunalav- 
deling Kultur, Idrett og Kirke, inviterte 
høsten 1996 Byhistorisk Forening til å 
delta i et samarbeid om kulturhistorisk 
skilting i Stavanger, etter msnster av 
tilsvarende prosjekter i en rekke andre 
norske byer. Erling Ssmme Kielland og 
Lars Vaage representerer foreningen i en 
prosjektgruppe hvor ogsa kultursjefen, 
byantikvaren og byarkivaren er repre- 
sentert. 

Den fullstendige drbereming kan fis  
ved henvendelse til formannen 
ty51 53 32 19 eller til foreningens 
adresse postboks 351 - 4001 Stavanger. 

Er det noen du har lyst å sende 
astavangerem til for å verve dem 

som medlemmer? Ta kontakt! 



Del II - av Gunnar A. Skadberg 

For ei par dr siden fdk jeg ta en kopi av en tegning av en flott villa i sveitserstil 
som var arkivert ved Statsarkivet i Stavanger. «Fagerlid>> og c(N.B.Ssrensen» 

hadde Gunnar Wareberg skrevet under sin tegning. I forrige utgave av 
«Stavangeren>> fortalte jeg historien om de to ferste familiene som eide og bodde i 
dette huset fra det ble reist i 1867 og fram til 1890: C.B. Svendsen og R. G. Ram- 
sland I dag kneiser S). Olavskomplekset der denne prektige villaen 1d ved Lskke- 
veien. Her fortsetter historien om et hus som p& ulike mdter ble knyttet til viktige 

trekk ved byens historie. 

Etter krisen - nye navn 
Nils Birkrem Smensen fud< i 1890 

kjøpe Løkkeveien 17 - «Fagerlid» av R. 
G. Ramsland. Etter rystelsene i byens 
økonomiske liv Fra 1882 til 1889, trer nye 
navn fiam i fmste rekke. 

N. B. Smensen var født i Stavanger 
24. april 1850 som sønn av skomaker 
Tollef Claus Smensen (f. 181 1 i Bergen) 
og hustru Berthe Marie Birkrem (f. 1 821 i 
Stavanger). Birkrem-navnet er laget av 
Bjerkreim. Berthe Mane var nemlig datter 
av «smaahandlen> Aadne Eriksen Laube- 
rak og Gjertrud Torkildsdatter fra Bjerkr- 
eim. 

Nils B. var eldstemann i søskeflok- 
ken på sju som vokste opp på Holmen i et 
hus som befant seg på nåværende adresse 
Nedre Holmegate 8. Søsknene til Nils var 
Gunel M. (f. 1851), Thorvald H. (f. 1853) 
Emil P. W. (f. 1857) Jakob 
(f. 1859) Ludvig E. (f. 1861) og Severine 
(f. 1864). Skomakersvennen som bodde 
hos familien Sørensen da Nils vokste opp, 
het Andreas Liberg og kom fia Finnøy. 

Firmaet stiftes 
N. B. Sørensen hadde arbeidet i Det 

Stavangerske dampskibsselskab i elleve år 
og hadde sikret seg gode kunnskaper om 
drift av skipsrederi, skipsmekling og eks- 
pedisjon av gods da han i 1876 fikk inn- 
vilget søknad om handelsborgerskap. 

Han hadde samme år, som 26-åring, 
stiftet sitt eget firma «N.B. Sørensen)) med 
lokaler i et eldre sjøhus med våningshus 
på Skansekaien der Tollboden befinner 
seg nå. Han hadde kontorer i tilknytning til 
boligen mens sjøhusets første etasje hn-  
gerte som pakkhus og lager. 

Smensens damskipsekspedisjon re- 
presenterte ((Hardanger Smdhordlandske 
Damskibsselskab)), ((hgbåtsaktiebolaget 
Nomen)) (Goteborg), ((Damskibsselskabet 
Veritas)) og det skotske rederiet «Anchor 
Line)). Disse rederiene fiaktet passasjerer 
og gods langs kysten mellom Bergen og 
Oslo, på Østersjøen og Polen og på At- 
lanterhavet mellom Glasgow og New 
York. 



Emigrantfart 
N. B. Sørensens firma organiserte 

Den nye sta.yionsbygningen ca 1880. 
Mellom stasjonen og Fagerlid er det bpne 
marker. * Minneverket om S@rlandsbanen, 
Dreyer 1950 

frakt for mang en utvandrende rogalending 
som fulgte båtskyss til Newcastle og tog 
videre til Glasgow før en atlanterhavs- 
damper befordret passasjerer og bagasje 
til landet «over there)). 

Finnaet representerte en tid også 
den kjente danske Thingvalla Linjen som 
trafikkerte ruten København, New York 
og vice versa. Min mormor fulgte rederiets 
siste rute fra New York til Kristiansand 
sommeren 1900 da hun sammen med sine 
to eldste barn returnerte til gamlelandet 

etter en mislykket emigrasjon til Chicago. 
Etter dette gikk Thingvalla Linjen inn i 
Scandinavian America Line før selskapet 
fusjonerte med DFDS. 

Rederiet 
I tillegg til innleide skip, hadde Sø- 

rensen også egne fartøy: «Anna», «Thon>, 
«Skjold», «Habil» og «Hvidingss» som 
seilte under N.B. Sørensens blå flagg med 
hvitt anker. Det var forøvrig med «Thor» 
at min morfar drog til sjøs som fmtereis- 
gutt da han etter konfirmasjonen gjen- 
nomførte sitt ungdomsopprør ved å forlate 
hjembyen uten farens tillatelse. 

Ved årshundreskiftet måtte Søren- 
sen gi fra seg sin eiendom ved Storakaien 
(Skansekaien) til fordel for den nye toll- 
boden som skulle bygges der. Sørensen 
flyttet ikke langt med sin næringsvirksom- 



het. I et gammelt sjøhus på Skagen (26) 
innredet han kontor i andre etasje mens 
pakkhusavdelingen fikk plass i første ut 
mot den nye kailinjen som på den tiden ble 
anlagt fia Storakaien og inn til Feldthu- 
salmenningen. 

Kuliforretningen 
Smensen drev også byens stsrste . 

kullforretning, og han hadde sitt eget kul- 
lager ytterst på Strhen. Mens godsekspedi- 
sjonen gradvis avtok etter århundreskiftet, 
ble kullomsetningen utvidet b1.a. ved inn- 
kjsp av et stsrre sjøhus ved Strømsteinen. 
Fm jul filte Smensen en lekter med kull 
og lot lasten fordeles på trengende med- 
borgere. Han har også fått sitt ettermæle 
knyttet til en redningsdåd av en guttunge 
som falt i sjøen &a kaikanten en dag sjøen 
var så grov at fløttmennene ikke kunne gå 
ut i sine båter. Da Smensen ble oppmerk- 
som på gutten, leverte han resolutt fia seg 
uret sitt og jumpet ut i sjøen og fikk gutten 
velberget til lands. 

Under 1. verdenskrig overtok kom- 
munen alt salg av kull, men Smensen ad- 
ministrerte salget på kommunens vegne. 
Etter denne krigen solgte Smensen sine 
sjøhus samt kull-lagerplassen til kommu- 
nen. En misforståelse om skattefrihet av 
salgsbeløpet mellom Smensen og byens 
ordfmer, fsrte til en skattesmell på hele 
125.000 kroner etter en opprivende retts- 
sak. Etter dette trakk N.B. Smensen seg 
tilbake fra sine forretninger i 1922 - 72 år 
gammel. 

Den yngste sønnen, oppkalt etter 
faren, overtok ledelsen av firmaet. Handel 
med brensel, skipsekspedisjon og reden- 
representasjon var viktige pillarer i den 
fortsatte driften - som gikk meget godt. 

Da N. B. Smensen jr døde allere i 
1932, overtok broren N. Chr. Smensen 
som bedriftens disponent. Han fikk den 
vanskelige oppgaven med å lose firmaet 
gjennom en ny verdenskrig. I 1948 over- 
tok N. Chr. Smensens s m ,  Øivind B. 
Smensen, ledelsen av det tradisjonsrike 
firmaet. Det leide lokaler på Strakn og 
bygget eget ekspedisjonsbygg på NSB's 
eiendom i Paradis da firmaet ble Stavan- 
gers representant for Godscentralen NS. 
Godstrafikk på hjul ble viktigere enn på 
vann. I 1972 ble N.B. Sørensens aktivite- 
ter overtatt av Linjegods, og Øivind B. 
S m s e n  ble ansatt som regionsjef i dette 
selskapet. 

Familieforhold 
N. B. Smensen (sen) ble første gang 

gift 711 0 - 1874 med «Jomrni» Albertine 
Karine Nilsen, født i Stavanger i 185 1 som 
datter av skipper Nils Christian Nielsen og 
Abel Karine Thorsen. Ekteparet Smensen 
bodde fmst i Kongsgaten 28, men flyttet 
siden inn i eget hus på Holmen med adres- 
se Skansen 1. Jeg har funnet følgende barn 
i dette ekteskapet: 
1) Thygo Bertrand, f. 1876 
kalt Tiygve i folketellingen for 1900 
2) Nils Christian, f. 1877 
3) Hjalmar, f. 1881 
4) Nils Birkrem, f. 1883 
5) Einar, f. 1884 
6) Sverre, f. 1885 
7) Arne, f. 1888 
8) Nils Birkrem, f. 1890 
Albertine døde etter fødselen av nr åtte. 
9. april 1896 ble N.B. Smensen gift for 
annen gang. Kone N to het: Dagny Ramm. 
Folketellingen for 1900 er uenig med kir- 
keboken for Dom m.h.t. fødested og fød- 
selsår. Kirkeboken hevder at hun ble født 



og Janna Gjermundsen ( f. i 
Stavanger 1869) På 
«Fagerlid» tjente i 1900 Ma- 
ene Næsheim (f. i Sjernaroy i 
1873) og Marie Olsen ( f. på 
Brudevold ved Brevik i 
1881) 

opprinnelig helt ute p& Skansen. * Fra 
Blygger til storhavn, UF 1985 

på Finnskogen i 1872 mens folketellingen 
1869 og Kongsvinger som fødeår og -sted. 
Hennes forlover ved bryllupet var i alle 
fall faren. Oberst Nils Amtsen Ramm. Det 
synes ikke å ha vært barn i annet ekteskap. 
Mens de eldste barna til N.B. Smensen 
bare har fått deler av sin barndom i den 
herlige hagen øst for Breivatnet, kunne de 
yngste tilbringe bekymmgsbse dager 
gjennom hele barndommen i skrånuigen 
ved Kleiva. 

Tjenestepike i Kongsgaten i 1875 
var Ndle Gurine ( f. i Stavanger i 1856) 
Familien Smensens tjenestepiker i 188%. 
var Olivia Rolfsen ( f. i Egersund i 1865) 

«reden>. Sammen med h 
Dagny og sønnene Trygve 
(kontorist), Arne og Nils B. 
bodde han fortsatt på 
«Fagerlid». Sønnen Hjalmar 
hadde fuiifmt ingenknutdan- 
nelse og bodde også hjemme 

hos foreldrene. 
Nils Christian, som siden skulle 

overta ledelsen av familiehaet, hadde 
giftet seg med hovedstadsjenta Alice Ma- 
rie. Ekteparet var i 1900 bosatt i Wessels 
gate 1 5. «Kullhandlen) Sørensen bodde 
sammen med familien til overrettssakfmer 
Sven Olaus Oftedal. 

I 1920 var d e  Sørensen-bama 
flyttet fia «Fagerlid». Nils B. og Dagny 
bodde der da sammen med den 24 år 
gamle stuepiken Amanda Malmin fra 
Bjerkreim og den 33 år gamle kjøkkenpi- 
ken Benedikte Sporland fia Bakke i Vest- 
Agder. 

N.B. Smensen levde fortsatt i 1932 
da det var disponentskifte i det iirmaet han 
hadde bygget opp. Etter N.B. Sørensens 
død arvet barna eiendommen på Løkke- 



veien. I 1937 ble det solgt en tomt fra Sø- 
rensens eiendom til løkkeveien 13 der en 
bensinstasjon etablerte seg med nybygg og 
garasje. Russiske Oijeprodukter N S  
skulle også ha rett til å utvide sin tomt mot 
Løkkeveien 17's grenser. St. Olavs gate 7, 
Jens Zetlitzgt. 10 og Knud Holms gate 4 
ble også skilt ut fra Smensens eiendom i 
1937. 

Etter 2. verdenskrig nyttet 
((Samvirkende fagforeningen) sveitser- 
villaen fram til Folkets Hus stod ferdig 
med tilbygg på den andre siden av gaten. 

I 1979 ble eiendommen med 
«Fagerlid»-huset solgt til Rogaland Inves- 
tering Als som seinere lot det rive for å la 
tomten inngå i det nye St. Olavskomplek- 
set. Historien om landstedet og rikmanns- 
villaen på Løkkeveien ble således histori- 
en om vesentlige sider ved byens skjebne 

gjennom de siste 200 år. 
I dag er det ingenting igjen av de 

virksomheter som knyttet seg til eierne av 
«Fagerlid» - likevel er N.B. Sørensens 
navn på nytt blitt en del av Stavangers by- 
bilde. Huset på Skagen (26) ble i 1992 
kjøpt av Arne Joakimsen N S  og restau- 
ranten «N. B. Smensens Dampskibsexpe- 
dition» ble etablert der den tidligere eks- 
pedisjonen hadde hatt tilhold. Restauran- 
ten har pietetsfullt fått beholde atmosfære 
og interim som tar vel vare på tradisjone- 
ne. 

Gunnar A. Skadberg 

Ferste del av denne artikkelen sto i Stavangeren nr 4 
19% 

Huset p& Skagenkaien da det fortsatt var 
dampskibsekspedisjon. 
* Fra seil til damp, Dreyer 



Fra byens 
styre og 

ste66 
Ndr man leser fi.a Stavanger Bystyres 
forhandlinger i 1850-drene, vil man 
se at Formannskabet og Represen- 

tantskabet behandler en re& saker 
som gjelder brannsikring av byen. Det 
dreier seg ikke bare om Valbertåmet 
og anskaffelse av brannpumper og 

slanger. Ogsd reguleringssaker med 
kommunal overtagelse av eiendommer 

for å legge disse ut til almenninger 
.eller til utvidelse av trange gateløp, 
begrunnes med behovet for sikring i 

tilfelle brann. 

Vi har valgt ut to saker som belyser 
problemstillingen og holdningene: 

Utvidelsen av Torget 
(1851) ogfruIrtveij?a Houen i tilfelle 
brann (1859). I den første saken er det 
formannskapet selv som tar initiativet 

og er pådriver, i den andre saken 
støter vi for første gangpå en under- 

skriflsaksjon til stetie for ei 
ccgrasrotforslagag,, 

Den første saken går glatt igjennom, 
den andre blir avvist. Aret etter 

brant Holmen, men ingen 
menneskeliv gikk tapt. 

Fra formannskaberts kopibok Hr 1851 den 
20. august: (utdrag) «Til Stavanger Byes 
Comrnunerepresentation. Ligesom Magis- 
traten allerede i 1844 saaledes har, som be- 
kjendt Reguleringscommission i Begyndelsen 
af fomge Aar, ikke alene henledet Comrnu- 
nalbestyrelsens Opmærksomhed paa Nsd- 
vendigheden af at erhverve for Byen den av 
Handeshuset Kielland og S m  nyligen ind- 
kjnrbte Eiendom ved Torvet, men ogsaa pa- 
avist det særdeles Ønskelige i, især til stme 
Betryggelse i en om sig gribende ildsvaade, 
at indvinde de Herrer Thesen & Co. 's Tomt 
og Gnmd for at udlægge dem til Almending. 
Formandskabet har af monomiske Hensyn 
ikke dristet sig til at bringe dette i Forslag, og 
det skulle vistnok ogsaa fremdeles paa en Tid 
da Communens offentlige Kasserere ud- 
t m t e  og saa mange mektige Foretagender 
gjwe Krav paa dens pecuniære Kræfter, have 
ladet det beroe, om det ikke nyligen var 
kommen Kundskab om, at de herrer Thesen 
nu viide begynde en Hovedrepration paa de- 
res Huus ved Torvet og bebygge deres hele 
Grund, hvorpaa Vanskeligheden af at indvin- 
de Tomten for Byen maatte stige tilligemed 
Ønskeligheden af at faa den ryddet ....... 

Naar der nu spmges, hvorvidt den 
Fordeel, der forventes at resultere af det fore- 
slagne Arrangement, svarer bl de OpofErelser 
det h v e r ,  da vii Formandskabet, især nu, 
efter at man har erhvervet Kjellands Eien- 
dom, ikke lægge nogen særdeles Vægt paa 
den Forskjamnelse for Byen og den Be- 
qvernmelighed for Færdsel og Trafik, som 
derved vil vindes, men desto mere på den 
stme Betryggelse som derved vilde vindes i 
en om sig gribende ndebrand.Nu er det vist- 
nok Sandt at den intenderende Adskillelse af 
Byen i tvende Hoveddele ikke avgiver nogen 
fullkommen Betryggelse mod en over hele 
Byen sig udbrendende ndebrand, men det er 
dog ogsaa vist, at man, naar man paa den 
projecterede Aiminding concentrerer alle sine 
Kræfter, under ikke alt for ugunstige 
Omstændigheder vil være i stand til, medens 



man ellers, naar Branden først har grebet om 
sig, forgjæves vilde anstrænge sig for no- 
gensteds med synderlig Fordeel at standse 
den; at bevare den ene Halvdeel af Byen for 
Ødelæggelse.)) 

Den eiendom det her er tale om, var det sd- 
kalte ((I'ihla-huset)) vis a vis byfogd Chris- 
tensens hus. Det Id like nord for Kongsgård, 
vest for det gamle fengslet/polilikammeret, 
omtrent der hvor Kielland-statuen står nå. 
På A. B~rheims kart er det avmerket som nr 
6. 

A. Bærheirus kart over Torget med omgi- 
velser ca 1830. Som en liten detaij merker 
vi oss Kiellandhuset som da var sykehus. 

I 1859 den 12. januar, ett års tid f0r 
((Storebraen)) på Holmen, behandler For- 
mannskabet ((Andragende fra en Deel av 
Houens Indvaanere ( Leieboere af Houen på 
Holmen) om Indkjøb af Jacob Faaes Hauge. 
((Besluttet: Formanskabet finder sig for Tiden 
ikke foranlediget til at foretage Noget med 
Hensyn til dette Andragende, hvilken Beslut- 
ning bliver at meddele Andragerne.)) Leiebo- 
ernes ansskn. dat. 3. jan. 1859 (utdrag): 
« Da vi undertegnede, Beboere af Houen 
kaldet, i Iængere Tid har seet os næsten inde- 
spærret af Huse og med Gru har tænkt paa 
den Stilling vi ville blive stedte i, om nogen- 
sinde en Ildsvaade skulde ramme os, tillade 
vi os nu, da Anledningen tilbyder sig, at 
fremkomme med ærbødig Andragende om, at 
et Stykke af afdøde Jacob Faaes Hauge måtte 
blive kjarbt til gadeanlæg fra Hovedgaden til 
Houen. 



Som maaskee bekiendt er der kun en smal 
Vei, der gaaer op til Houen, hvorfor det i 
Ulykkes Tilfælde er en Umulighed at kunne 
komme til Spreriter, og er det Værste, at vi i 
sådant Fald maa beffygte at maatte see os 
selv som Offere for Lueme, da Redning her 
for Menneskligt Øie omtrent synes at være 
umulig.)) 

Andragendet var st0ttet ved en pciieg- 
ning av A. H0y. Han opplyser ai han som 
leier av sj0hus på Koholmen er kjent i det 
omhandlede strok og at han anbefaler an- 
dragendet som hqvst n0dvendig. Herr H0ys 
erklering er undertegnet av i alt 22 medbor- 
gere som eklærer seg enig med ham. Dette 
hjalp imidlertid ikke. Byfogd Christensen 
gikk imot, med denne begrunnelse: 

«Ved at oversende denne Sag til For- 
mandskabets videre behandling, tillader jeg 
mig at bemærke, det det vistnok maa ansees 
snskeligt, at der på det omhandlede Sted 
kunne tilveiebringes en passende Aabning, 
men jeg anser det ikke saa nnrdvendigt, at 
Byen desformedelst skulde paadrages en 
temmelig betydelig Udgift.)) 

De som stotret andragendet var ikke 
hvem som helst i byens etablissement. An- 
dreas H0y ( 181 7 - 1886) var stortingsmann 
1859-60 og ble ordjinrer i 1863. Han var en 
«grunder» som opprettet «Stavanger kemiske 
Fabrik)) i 1873. I ettertiden er han Kanskje 
mest kjent som sjef for Stavanger Creditbank 
fra 1865 til denne kom i vanskeligheter i 
1886. Hans eget bo ble tatt under offentlig 
administrasjon i 1886 og han måtte tre tilba- 
ke som banksjeej: Han dode samme dr. 

Blant de som stottet H0y var en rekke 
fmmrtdende personer i byens okonomiske og 
politiske liv: C. E. Buch, (den forste formann 
i direksjonen for DSD,) Jens Hansen, L & S 
Svendren, (Lars Svendren hadde vært stor- 
tingsmann og meaktifter av Det norske Mi- 
sjonsselskapl L. Berentsen, og J. Gjemre. 
florer av byens fnrste dampskip, hjuldampe- 
ren Ryfylke). 

Houebryggen er merket som nr I 0  og DSDs 
kai som nr 10 a pd dette kartet som v k  
bryggene for dagens kaianlegg og 
utfyllinger. Fra Seil til damp - Dreyer. 

Det kan spekuleres mye i hvilke moti- 
ver eller politiske vurderinger som lå bak 
den mektige byfogd Christensens og for- 
mannskapets avvisning av denne sak - et 
vedtak som det i lys av dagens holdninger til 
hva som er offentlig ansvar, er vanskelig d 
forstå. Ett dr etter, den 13. mars 1860, kom 
den brannen man frykrei. 200 hus på Holmen 
brant. Dermed lostes av seg selv de mange 
reguleringsproblemer man hadde i dene om- 
rådet. Og så vidt vites gikk det ikke mennes- 
keliv med i brannen Det skyldtes imidlertid 
kanskje fnrst og fremst hell, brannen begynte 
i det små kl 3 om natten, men kom ut av 
kontroll da det frampå morgensiden blåste 
opp til en orRanaktig storm Men da hadde 
nok beboerne på Houen allerede berget seg i 
sikkerhet. 

jams 



Syndebukken i 
Domkirken 

Etter professor Anders Bugge 
og konservator Jan Hendrich Lexow 

I dagliglivet er syndebukken et vanlig fenomen. Det er han eller hun som i 
politikken, på arbeidsplassen eller i andre sammenhenger med hakkesam- 
funn og jantelov får skylden for det som går galt. Opphavet til begrepet 

«syndebukk» tenker vi sjelden på - og svært få av oss er det som er klar over 
at syndebukken har en spesiell plass i Domkirkens utsmykning. 

B akgrunnen for denne refleksjon, er at 
redaktmen i en bok om Domkirken 

nylig kom over et gulnet avisutklipp h 7. 
mai 1952. Her omtaler konservator Jan 
Hendrich Lexow et bidrag til et festslaift 
til Finlands riksantikvar forfattet av pro- 
fessor i kunsthistorie ved universitetet i 
Oslo, Anders Bugge, ((Omkring synde- 
bukken i Stavanger Domkirken. 

Kanskje har det interesse for ((Stavanger- 
ens» lesere å se hvordan et dagligdags 
uttrykk, via en sjelden detalj på kapitelet 
(søylehodet) ved en av Domkirkens 
pilarer, leder oss til uttrykkets opprinnelse 
i det gamle testamente. Men mer enn det: 
Syndofferkapitelet i Domkirken levende- 
gim for oss sentrale elementer i troslivet 
og fonnidlingen av dette på den tiden 
Domkirken ble reist - og ifølge professor 
Bugge kan det også ha sammenheng med 
storpolitiske begivenheter med Stavangers 
første biskop i hovedrollen. Det følgende 
er et utdrag av Lexows artikkel: 

D omkirkens gamle innganger er de to 
vis a vis hinannen på skipets lang- 

vegger. Utvendig er den romanske byg- 
ningens prydverk praktisk talt innskrenket 
til utsmykningen av disse to portalene 
med geometrisk omamentikk i norman- 
nisk stil. Innvendig er forholdet nesten det 
samme. Det omamentale utstyr er meget 
spartansk, chevroner, profiler, pute- og 
viftekapiteler og her og der noen masker. 

E n unntagelse er pilaren rett innenfor 
sørportalen, den gamle hovedinngan- 

gen. Mot sideskipet har pilaren er merke- 
lig kapitel, som passer så dårlig inn at det 
sannsynligvis enten er et importstykke 
eller er føyet inn etter kirkens oppfmelse. 
Midt på kapitelet står et stort fjærribbet 
blad og bak dette titter fram et hode på en 
lang hals. Det kan neppe være tvil om at 
motivet kunnskapens tre og slangen i pa- 
radiset - symbolene på syndefallet. Kapi- 
telet må være fra annen fjerdedel av 
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Aron med syndebukken og slangen bak kunnskapens tre. Kapitel fra domkrrken. 
Gerhard Fischer: Domkirken i Stavanger, Dreyer 1964. 

Syndogerbukken og Bren- 
noffervmren. Kapitel i 
Stavanger Domkirke. 
*) som oveflor 



1 100-årene og det er første gang dette 
motivet opptrer i norsk kunst. 

T il h q r e  for kunnskapens tre ser M en 
uhyggelig kamp mellom en løve og 

en mann. Motivet iliustrerer advarselen i 
Peters fmste brev mot djevelen som for 
omkring lik en brølende løve for å sluke 
den han kunne få tak i, men den illustrerer 
også formaningen om å stå fast i troen. 
Hele scenen er altså et tilsagn om frelsen 
fra syndefallets forbannelse. 
Til venstre for kunnskapstreet kommer en 
skjegget mann i sid kjole og med en un- 
derlig foldet hette over hodet trekkende 
med en svær geitebukk som er bundet på 
føttene. Man har fm identifisert mannen 
med Abraham som skulle ofie en vær i 
stedenfor Isak, men at det er en geite- 
bukk, kemgår av skjegget som mannen 
holder fast i. Fremstillingen stemmer helt 
overens med en viktig seremoni i det 
gamle Israel. Den fant sted en gang hvert 
år når ypperstepresten etter påbudet i 3. 
Mosebok 16. kapitel gikk inn i det aller 
helligste og sonet for seg og for folket. 

I Bibelen heter det om Aron: « Han skal 
ifme seg en linnet tunika - og binde en 

lue av lin på seg - - og av Israels barns 
menighet skal han ha to geitebukker til 
syndoffer og en vær til brennoffer.)) De 
to geitebukkene skal han stille frem for 
Herren ved inngangen til sammenkoms- 
tens telt og kaste lodd om dem, et for 
Herren og et for caper emissarius. 

I domkirken er tydeligvis gjengitt to 
momenter i den skjebnesvangre kult- 

handling. For det første bukken som med 

store engstelige øyne står stillet foran 
selve guddommen i sin overveldende og 
forferdende majestet. For det annet 8ye- 
blikket da båndene løses så den kan styrte 
ut i ødemarken. Caper emissarus 
(dvs bukken som sendes ut), går igjen i 
det m k e  «bouc emissaire)) og i det en- 
gelske «scape goat.» ( dvs.: « the goat 
which is allowed to escape))) med vekten 
lagt på bsgjmelsen. 

A t syndebukken er er kaptklets ho- 
vedmotiv, pointeres gjennom dyre- 

hodene på halvsøylekapitelet på sideski- 
pets yttervegg rett overfor. Dette vifteka- 
pitel har nemlig to dyrehoder - en geite- 
bukk og en vær. Det ene hodet må repre- 
sentere den ene av de to geitebukkene 
som ble slaktet som syndoffer, det annet 
må hme til væren som ble brukt til brenn- . 

offer. 

S yndebukken ser ikke ut til å ha vært et 
vanlig motiv i middelalderens kunst. I 

Nord-Europa finnes bare fire-fem tilsva- 
rende. Professor Bugge antyder at valg av 
syndebukkmotivet kan ha sammenheng 
med biskop Reinalds voldsomme død i 
1135. Som kjent hadde Stavangers fsrste 
biskop sett gjennomiingrene med Sigurd 
Jorsalfars skilsmisse og nye giftermål i 
strid med kanonisk rett mot rike gaver til 
domkirken som vederlag. Harald Gille 
mistenkte ham for vennskap med Magnus 
Blinde. Og da Reinald nektet å betale Ha- 
rald Gille 15 mark gull, lot han biskopen 
henge ved Valslyngen på Holmen ved 
Bergen. Det er ikke urimelig å sette syn- 
debukkmotivet i forbindelse med bispens 
uskyldige død - hans «offerdød». 



Diagnosestasj onen i 

Av Henrik Paaske 

INNENFOR DOMKIRKENS kirkesogn fin- 
ner vi mange karakteristiske bygninger som 
har tihyining til menighetsarbeidet. Bethel på 
Larkkeveien og Domkirkens barneasyl på hjsr- 
net av Henrik Steffensgate og h o l d s  gate er 
blant disse. Ved denne anledning skal vi se 
nærmere på et annet bygg - Dronningens 
gt.35. Murhuset med de mange vinduer like 
0st for Kannik skole, på hjmet  av Dronnin- 
gens gate og Niels Juels gate, er for de fleste 
mennesker som vet av bygget, kjent som Stav- 
anger Helseråds diagnosestasjon, eller tuber- 
kulosestasjonen på foikemunne. Den siste be- 
tegnelsen er nok den som har gjort at mange 
fornemmer noe uhyggelig- ja nesten noe spar- 
kelsesaktig - når de ser huset. Hit kom mangt 
et bysbarn for å ta pirquet prsve, "de åttaå- 
M"- (48 stikk med gaffel), eller for å vaksi- 
nere seg mot tuberMose, eller mot andre syk- 
dommer , og da særlig de senere år  i forbindel- 
se med reiser til utlandet. 
STAVANGER HELSERAD - den gang ledet av 
statsfysikus Eyvin Dahl - kjspte på vegne av 
Stavanger Kommune denne eiendom i februar 
1940, for den lave sum av kr. 35.000.- Inntil 
da hadde "Domkirkens kirkelige Fattigpleie" 
drevet Domkirkens Pleiehjem her. Siden 
Domkirkens 

Lektor Henrik Paaske har skrevet en serie ar- 
tikler for Domkirkens menighetsblad om me- 
nighetens nåv~rende og tidligere instifusjo- 
ner. Vi har fbtt anledning til B giengi artiklene 
- og dette er den fgrste av tre. 

flivillige fattigpleie for kr. 24.000 - ervervet 
seg denne eiendom i 1909, tok den seg til en- 
hver tid av et 30 talls (32) eldre og gamle 
"Mænd" og "Kvinder" hjemmehende i Stav- 
anger. Davmende slyreformann for Dornkir- 
ken Pleiehjem, grosserer Wilhelm Ramsland 
skrev i 1920 at beboernes b y e  alder tyder p& 
at de gamle levde godt her: 
'Yv dem som for tiden borpb hjemmet er en 
103 aur, en er 99 aur, en 94, en 92, 5 er mel- 
lom 85 og 90, 10 mellom 75 og 85, 7 mellom 
65 og 75 aur. Resten er under 65 aur. " 

At aldershjemmet var tungt å drive for 
de ansatte, kan en lett forestille seg, og dette 
foruten arkende plassbehov, var muligens bak- 
grunnen for at Domkirken menighet solgte 
eiendommen. Kapitalen, som ble fngjort ved 
dette salg, må ha utgjort grunnkapitalen i fi- 
nansieringen av Domkirkens Sykehjem på Du- 
es vei. Det kan kanskje ellers vlere verdt å 
nevne at Domkirkens Pleiehjem var det fmste 
aldershjem i byen drevet av en menighet. Si- 
den fulgte St.Johannes og St.Petri menigheter. 

SKiFET AV DRONNINGENSGT.35 våren 
1940 mellom Domkirken menig 
het og Stavanger Helseråd ble mer dramatisk 
enn det de berme parter hadde forestilt seg da 
de inngikk kjqekontrakt. Den tyske okkupa- 
sjon av Norge 9de april &e til et rykte om at 
Stavanger ville bli bombet av engelskmennene. 
Dette forte i neste omgang til en panikkartet 
flukt h byen 10de april. Et sted mellom 20 - 
30.000- siddiser "dro på landet". Stavanger 
Helseråd, som inntil da hadde holdt til i den 



gamle Toldboden på Strandkaien - rett utfor 
der Mobil holder til i dag, måtte flytte til en 
tryggere adresse; Dronningens gt.35. Hva så 
med de gamle på Domkirken Pleiehjem? De 
ble i l q e t  av 1Ode april fraktet til det nye al- 
dershjemmet på Dues vei som må ha vært fer- 
dig, eller så godt som ferdig. Seinere rekvi- 
rerte tyskerne aldershjemmet og brukte det til 
sykehus, noe det ble brukt til inntil en tid etter 
fiigjsringen. De gamle ble ved den anledning 
flyttet til et hus i Musegaten, der de holdt til 
inntil Dues vei igjen ble tatt i bruk som alders- 
hjem. 

Disse enkeltstående hendinger forteller 
undertegnede at IOde april 1940 må ha vært en 
av de mest dramatiske dager i Stavanger bys 
historie, kanskje den mest dramatiske i nyere 
tid. 

Allerede et snaut år etter innfiythng, 
måtte Stavanger Helseråd forut for byggetilla- 
telse innrede desinfeksjonsanlegg for &y, 
venterom, avkledningsrom og dusjrom da hel- 
semyndighetene mente det var fare for munn- 
og klovsyke i området. Arbeidene ble utfarrt 
av byggmester RWaldeland, elektriker 0xne- 
vad, rmlegger Larvås og murmester 
F.Halvorsen. Her var Stavanger Helseråd inntil 
Kommunehelseloven av 1984 ble iverksatt - en 
helseinspektm bor foresten fortsatt i leilighe- 
ten i 3dje etasje, noe denne har gjort siden 
1973. Siden 1987 har Stavanger Kommune 
drevet sin interne kursvirksomhet her. Dette 
synes foresten også å gå mot slutten da det er 
vedtatt at bygget skal selges. Hva blir det 
neste? 

FØR EIENDOMMEN ble skilt ut i 1902, lå 
den under Ledaal på Ekenæs bkke w.7. Den 
ble overdratt fra eierne av Ledaal (Kielland, 
Hauge Thiis og Ssmme) til munnester Morten 
Mortensen. Denne lot bygge et våningshus i 
mur (190U03) og ga i det paferlgende år 
(1904) Olaf Olsen og N.H. Olsen fullmakt til å 
kunne overdra eiendommen. Dette skjedde i 
mars 1909, da eiendommen ble overdratt til 
"Domkirkens kirkelige Fattigpleie". 

ARKITEKTONISK h e r  bygget hjemme i 
historismen - stilforviningens periode (ca. 
1880-1910), en tid da det i hver en by i Nor- 
ges land ble bygget kopier - kopier av bygg, 
som også var kopier, og som arkitektene had- 
de sett et eller annet sted på det europeiske 
kontinent og da særlig i Tyskland der mange 
norske arkitekter utdannet seg på den tid. 
Bygget har et monumentalt preg med stiltrekk 
£ra italiensk renessanse. Linjene minner om 
stiltrekkene en f.eks. f m e r  i Eiganesveien 28 
(Duane og Kari Mills hus), men kanskje fmst 
og fremst minner bygget om bygg en finner 
lenger nede i Kannik - Rogaland Teater, Stav- 
anger Museum og Stavanger Sykehus. Alle 
disse nevnte bygg ble tegnet av arkitekt Har- 
tvig Eckhoff. Kan det være samme arkitekt 
som har tegnet Dronningens gate 35? 

Kilder: 
Domkirken Menighet 19 10- 1920, Stavan- 
ger, 1920, s.40-44. 
Byggesakspapirene til Dronningensgt.35, 
Byggesakssjefen, Stavanger Kommune. 
Panteregisteret for Stavanger Len, Statsarkivet, 
Stavanger. 
Pantebokw. 22, s.357, w.23, s.178, ogm.26, 
s.520, Statsarkivet, Stavanger. 
Branntakst av Dronningensgt.35, 1903, Stats- 
arkivet, Stavanger. 
Samtaler med Herdis Wold, Marie Dahl, Jan 
Gjerde, Sigurd Jensen, Jacques Honore, Ha- 
rald Årstad, Eivind Herredsmela, Per B j m  
Thommesen, Reidar Mæhle og byskriveren i 
Stavanger. 

Henrik Paaske 

ANNONSE 
Er det noen av leserne som har 

anledning til å selge meg Minneboken om 
Stavanger og Fra sild til olje? 
Jan Gjerde, tlf51 53 32 19 



Arrangementer 
første halvår 1997 

MARS 
Seladons forlis 

Medlemsmste med foredrag av 
Halvor Pedersen 

Tid og sted kommer i posten. 

APRIL 
Stavanger Domkirke 

Omvisning med 
Unnleiv Bergsgard 

Nærmere om dato og tid kommer i posten. 
Arrangementet blir også annonsert. 

MAI 
Byvandring på Verven 

smdag 1 1. Mai 
med journalist Halvor Sivertsen. 

«Hasiv» som veieviser. 
Framnwte kl. 1300 ved Fiskepiren. 

Fellesarrangement med 
Fortidsminneforeningen 

m 
Byvandring. 

John Gunnar Johnsen tar oss 
med på en vandring ((Gatelangs i herme- 

tikkbyen fia Bjergsted til Skagem 
Nærmere opplysninger om dato 

og h m w t e  seinere. 

Byhistorisk rebuslep - 8. juni 
sammen med Stavanger Museum og 

Fortidsminneforeningen. 
Frammøte: Valbergtåmet. 

Nye Stavanger- 
bøker: 

Hssten 1996 ga oss mange nye bokutgi- 
velser til glede for byhistorisk interesserte. 
Her er noen av dem: 

Sverre Hodne, En samling lokalhisto- 
riske artikler om Stavangerdistriktet 
opp gjennom tidene. Utgitt av Stavanger- 
bokens venner 1996 med tillatelse fia 
Stavanger Aftenblad. 

Ole Kallelid og Leif Kjetil Skjæveland: 
Avholdsbyen. Historien om avholdsbe 
vegelsen i Stavanger. Utgitt av Promena- 
den forlag, Stavanger 1996. Rikt illustrert. 
.Medlemmer av Byhistorisk Forening til- 
bys denne boken til fawrpris kr 150, - ved 
henvendelse til redaktoren innen utgan- 
gen av mars. 

John G. Johnsen: Gatelangs. Herme- 
tikkbyen fra Bjergsted til Skagen. Rikt 
illustrert. Kan bestilles gjennom Norsk 
Hermetikkmuseum for kr 275,- pluss porto 
og ekspedisjonsgebyr. 

Halvor Pedersen: Sdadon. Opptrykk. 
1996 Dreyer Bok Stavanger. 

Gerd BaUe Isaksen: Leiv Isaksen og 
Maktå på Straen. Dreyer Bok Stavanger 
1996. 

Stavanger - Bilder fra en svunden tid. 
Opptrykk 1996. Dreyer Bok Stavanger. 

Bokene fås hos byens bokhandlere. 
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