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BYHISTORIE. 

Stavangers historie er lang. V8r forenings historie er kort; 10 Ar er det i disse dager siden vAr 
byhistoriske forening ble stiftet Mange er de som'har fulgt foreningen gjennom dette tihet og gledet 
seg over dens utviklhg og vekst. 
Av vedtektene h stiftelsesmetet den 24. april 1991 fremg8ratvHrt formhl er Hsamle inn og formidle 
kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart. Dette skal skje ved at 
medlemmene gjennom publikasjoner, fo-mhet og andre tilbud trekkes aktivt med i 
foreningens arbeid og utfordres til selvstendig utforsking av Stavangers fortid. Foreningen skal videre ha 
som målsetting B skape kontakt og samarbeid med foreninger og institusjoner som har beslektede 
interesser. 

Allerede fmste Aret ble "Kjemi din by"-vandringene og medlemsbladet "Stavangeren" etablert, to 
medlemamter med foredrag ble ogsi avholdt. Oppslutningen bekreftet foreningens berettigelse; 6a 
25 til 120 deltakere var til stede under arrangementene. 
I etabl-t fikk foreningen 88 medlemmer. Det frem& av hberetningen ai inntektsgrunnlaget 
hovedsakelig var medlemskontingenten, noe som ga "et spinkelt g d a g  for videre ekspansjon og 

Hvor st& vi n& ti Ar senere? 
Arsberetningen for 2000 avdekker atmedlemsiailet er mer enn tredoblet. Aktiviteten har vokst og 
oppslutningen om det enkelte anangement har akt like mye som medlemsveksten! Jeg har ikke skriftlig 
belegg for psstanden, men er likevel sikker p& at ogsl mHlene om H utfordre medlemmer til selvstendig 
forskning i byens fortid er &id, det mangler ikke pA engasjement! 

Hvilke utfordringer &k vi SA overfor, hva bm vi gripe fatt i? 
Se det er sppnsm&l for store for en nyvalgt leder B besvare alene! Noe vil jeg derfor med en gang 
sende tilbake til dere lesere; -hvilke m k e r  har du for foreningens virksomhet ut over det vi i dag 
tilbyr? Er det kan hende noe flegenaktivitets- og dialogsiden vi kgripe fatt i? Vi hwteser dine 

Fra styrets stilsted er utfordringene mange: 
Det "spinkle grunnlag for videre ekspansjon" som inntektssiden representerte i 1991 er fortsatt en 
utfordring. Negativ egenkapital fl 49 kroner ved Amis inngang a v s l m  at ambisjonene mH I& i triid 
med vekst pA inntektssiden. Dette skal styret gripe fatt i og medlemmene fA hnrre mer om. Men - det 
tynger oss ikke! Byhistorisk forening er en livskraftig ungdom med livets rett Det er nok få foreninger 
som kan vise til tilsvarende vekst i aktiviteter og medlemstall siste tiAr! Det nye siyret gleder seg til H 
gripe fatt i sitt arbeid og gratulerermedlemmene med tiårsjubileet! 

Berir M. Grande 
leder 



Trekk fra Vålands historie 
Av Kirsten Ursin - Smith 

Her felger andre del av Vålands historie Denne gang skal vi se narmere 
' på arkitekturen og byggeskikken i bydelen. 

Artikkelen tar for seg et utvalg av de hus som er nevnt i prosjektoppgaven. 
Fotograf har vart Dag Magne Seyland 

Arkitektur betyr bygge- Ordet som er sam- 
mensatt ( bygge og kunst ) har to aspekter ved 
seg, det praktiske og det estetiske. I det prak- 
tiske aspektet ligger det at husets primære o p p  
gave er å beskytte mennesket mot vim og vind, 
det estetiske kunne vi noe poetisk kalle" et dikt 
om vårt liv ". 
Byggeskikk er arkitektur som er blitt typisk i et 
område. Jeg vil vise eksempler på dette, men også 
trekke Fram enkelttilfeller, fordi det nettopp er 
dette som skaper variasjon og liv i bydelen. 

Vgland bydel må kunne sies il være et yndet 
studieobjekt W e  for en med rent kunsthistorisk 
interesse, og for en som er merkulturhistorisk 
orientert. Vi finner flere av Stavangers vakreste 
bygg nettopp her, og kan studere gode form- 
utrykk, samtidig kan vi studere de mest alminne- 
lige og gode fonnutrykkene. Her finnes uttallige 
eksempler på hvordan fonner plukkes h 
internajonale stilretninger og omsettes pA et 
alminnelig folkelig plan 
Men huseierne var avhengig av å kunne leie ut en 
etasje i huset for å få inntekter til å betale ned 
lån. Uttallige er derfor de dispensasjonss~knader 
vi kan lese om i bystyreforhand'ngene. Utfdlet 
var som regel alltid positivt. 
Men loven syntes også å være til for il omgås. 
Dette gir seg konkret utslag i uttallige oppfinn- 
somme takkonstruksjoner. 

Lover og bestemmelser 
Bestemmende for hovedtrekkende ved bebyggel- 
sen påVgland varden herskende bygningsloven 
av 1864. Det var ifnilge denne ikke lovlig å bygge 
to etasjes hus. P.g.a brannfaren skulle trehusenes 
hqde  minskes til hqst  syv alen h gate til taklist. 
Svært ofle ser vi tak som faktisk ikke har noen 
annen hensikt enn il senke hilyden til takgesimsen. 
Naturlig nok blir kvister, arker og tilbygg av alle 
slag også bygget for å få maksimalt boareal på de 
små tomtene. Bygningsloven av 1896 hadde også 
regler om avstand eller bmnveggsbes~emmelser. 
På Valand ser vi at avstand i stor grad er valgt og 
vi får 6ittliggende boliger på meget små tomter. 
Bygningsloven begrenset dessuten arealet for 
trebygninger fra 3001112 til 125m2 ogboligbank- 
loven satte strenge grenser for hva en kunne koste 
på en trebygning. Dette f m  til at trelasthandlere 
og byggmestere lanserte billige og masseproduserte 
hustyper. 
Murtvangloven av 1904 resuiterte i at i de mest 
sentrumsnære strrak ble hele kvartaler bygget i mur. 
På Våland er det kwtalene m d t  Våiand skole 
som vitner om denne loven. Trehusbebyggelse ble 
imidlertid tillatt utenfor de daværende sentrale 

Vdland tett men fritt 
Forskjellige b&mes& har utbygghgen 
på Våiand. Denne byggmesterbebyggelse kan pA 
mange mater sies Avære Stavangers svar på 



Kristiansengdrden var tegnet av stavangerarkitekten Karl Grove Kielland. Han grunnla Teknisk 
Bureau og han ansatte arkitekt Erik Guttler i sitt jirma. Det var Teknisk Bureaus arkitektkontor 
som oppforte Kristiansengdnien i Kannik i 1896.Gdnien var et ypperlig ekempel pd historismens 
formprdk 80 drenes klunkestil med utyddige, lunefulle og overraskende virkemidler etterstrebes. 
Urolig, men uholig sjarmerende er denne sene sveitserstilen. Hus i denne htegorien er det som 
ofre s t h  i fare for fall.. Kristiansengdrden var et av de hus som ble revet p.g.0. trajihle forhold. 

80 Brs bebyggelse i Oslo. Bebyggelsen represen- og representative villaer. 
terer også noe av det tetieste man kan bygge Men de finnes ogsa spredt over det 
med finliggende s m h .  En u n d d e l s e  gjort Våland., da mer som enkelt tilfeller. 
av beopplysningsrådet viser at to kvartaler p8 
hver sin side av Musegaten med til sammen 23 Stilstremninger. 
hus hadde en bruttotomt pA 343 m? og uinyttel- 
sesgraden i o d d e t  var på 0,54. Gjennomsnitts- 
huset var på 187m2, og rommer stort sett to 
familier. Privat hage er det minimalt med, 66 m? pr. 
loom2 leilighet. 
Den noe mer velsituerte byborger kunne bygge 
seg en mer individuel bolig, og hadde også 
st0rre tomt. Ser vi pa bydelens vestre del, be- 
grenset av Eiganesveien og Welhavensgate, har vi 

Det har alltid v$ en vekselvirkning mellom 
byggeskikken i byen og pii landet. Det fortelles at 
h d e r  faktisk flyttet med seg huset sitt til byen. 
Mange tok ide& om det enkle niakterne ~ i f i l k e -  
huset med see. Den klassiske laftede treroms stuen 
slik den utviklet seg på vestlandet, kjennetegnes 
med en hovedetasje og en meminetasje og en 
sterk vilje til symmetri i planlamingen. Klassismen 
som vi mnter fra ca. midt pA 1700 tallet her i 

mange e k ~ & ~ l e r  på god borgerarkitektur 
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Rogalandsgaten 19 ble bygget i 1916 og barer preg av 6 vrere bygget i en btyiningsperiode. Det er 
velproposjonert med sluttet god form. Taket er valmet barokr mansardiak og har en fin sving ne- 
derst. Vinduene i forste etasje er i god jugendtradisjon med veksling mellom store flater og rutete 
vinduer. 

landet preget både private og offentlige bygg fram 
til ca. 1840 hvor historismen ( populært kalt 
stilforvirringsperioden), overtar. 
Sveitserstilepoken regner vi ofle h 1860-1900. 
Rundt århundreskiftet gjm9'art nouveau"-jug - 
endstilen-seg gjeldende her hjemme. Også 
denne retningen er tyskinspirert. Den tyske beteg- 
nelsen skyldes tidsskriflet '' Die Jugend "som ble 

over hele flaten.Dette finner vi igjen p& flere hus på 
Våland. Jugendstilen sniker i det hele tatt å forene 
arkitekttur og dekorativ kunst og den haren 
dekorativ geometrisk (4) og en floral retning. Som i 
sveitserstilen er de takene i jugendstilen et karakte- 
ristika 
Mansadtaket (5) og det valmede tak brukes om 
hverandre, men taket stikker ikke ut over 

siilens t a l ~ a .  Jugendstilen reageri på bygmgskroppen slik som i sveitsersiilen. 
historismens fonn oe materialbd- man msket å I blvannet av jugendstilen nwkr vi under den 
skape ny selvstendigstil, og å komme vekk h f m e  verdenskrig og fremover PA 1920 tallet en 
stilkopier. Det ble lagt vekt p& å dekorere flakne. bmkk1~mantismnderetning i m ~ i t e b .  
Vinduene brukes dekorativt, og de opprutes mer. Arkitektene vender seg med interesse mot 16- 
Farget glass ble ogsåmye brukt i jugendstilen. 1700 talls arkitekturen og inspirasjon hentes i 
Ofte som småruter langs kanten, eller glassmaleri tillegg til Tyskland også h England, Sverige og 
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Danmark.ArkitekRiren kjemietegnes ved særiig 
bratte tak og vinduer som ligger mer i flaten, og 
det brukes ogdmye barokk ornamenter. 

I denne perioden tar arkitektene hensyn til 
bygningens fimksjon i valg av stil, men dette 
spenner over romansk stil, gotikk og renessmx. 
bgskolen i Hannover med sin strenge opplæring 
i gotikk setter sin preg på de unge arkitekter og 
dette viser seg igjen her hjemme.. 

De norske arkitekter som hadde studert i, 
'T)~kland hadde også sett de sveitsiske alpe- 
husene og latt seg inspircm av disse. Historismens 
arkitekiur blir da også kalt sveitserstil. Det var 
de tekniske nyvinningene som muliggjorde hus- 
typen. Panelene kunne massepmduseres, *ing 
av speilglass muliggjorde store vindusflater og 
teglverk og skiferbrudd produserte store meng- 
der takstein Kjennetegnene på sveitserstilen er 
mange. Karakteristisk er de store takflatene som 
stikker langt ut over bygningskroppen og med 
synlige sperrebjelkerunder. I gavlspissene finner 
vi de mest utstuderte dekorasjoner. Disse 
utskjæringene ble også mass&rodusert. 
Planlmingen er korsfonnet og rnuiiggjorde 
mengder av gavler til utsmykkning. Korsformen 
gh også igjen i vindusformen. 
Profilerte listverk (l) mellom etasjene og felt under 
vinduene er også med på å Inse opp fasade- 
formen. Stilen er en klar reaksjon på 
klassisismens strenge lukketbet og gir et fassetert 
oppirast inntrykk. 
Fargene pil husene var ofle gult med bnmt 
listverk og mdt med gmnt listverk. Karakteren pil 
disse husene var tninsparent og levende, og 
hageanleggende var naturlig nok ofte i engelsk1 
romantisk siil. 

I Villand bydel finner vi eksempler pA ren 
sveitserstil en forenklet/forflatet byggmester- 
sveitserstil og detaljer fra stilen d andre bygg 
som haren hovedfonn i en annen stilart. 
Som en reaksjon på dette igjen fik vi så i 1920 
en nyklassisistisk periode, ofte mektig og impone 

- -  - 

rende, men også Gktern og nkonomiserende og 
en forlraper for funksjonalismen. 

Mellom klassiskmens prestegård og 
« funkis klumper H. 

For A ta et historisk perspektiv pil hvordan arki- 

Svaert kjente og godt omtalte bygninger vil bare 
kort bli nevnt, og hovedvekten tillagt mer ukjente. 
Jeg har lagt vekt pil å fa alle deler av bydelen 
r e b t &  videre harjeg p m d  å sp&e over 
et spekter omfattende sosial boligbygging i kom- 
mund regi, spekuiasjonsbygging i byggmester- 
regi, eneboliger og tomannsboliger, 
arkitekttegnede borgehus og offentlige bygg. 
Detaljer av arkitektonisk og miljmessig interesse 
blir kort kommentert 
(Beslaivelsene det henvises til finnes i liten gmd 
i artikkelen, men er utfmt i forb. med notat til 
fotografiene. ) 
Det må ogd  nevnes at i en oppgave av denne art 
står en i stor fare for A sette merkelapper med stil 
og basnummer på enkeltbygg. 
Jeg ber om at stilbetegnelser kun d opp& 
som retningsgivende og forstaelse for at disse 
nyttes for å forenkle fkmdllingen. 

Det som skjer er ai impulser fra vår egen 
historiske arkitektur til enhver tid smelter sammen 
med impulser frautlandet. Detie sammen med 
den enkelte arkitekt eller byggmesteres eget 
fonnsprdk på stedet gir det endelige resultat. Dette 
er naturlig nok i de flesk tilfeller sammensatt. 
Det vil avdet etterfnlgende fremgå at jeg ikke har 
med arkitektnavn DA alle hus. Dette har sammen- 
heng med at bygningsvesenets arkiver brant en 
gang i slutten av 1920 h e ,  noe som gjm at et 
"erdifullt kildemateriale er gatt tapt.  eg har for- 
snkt å orientere men ved samtaler med beboerne. 
  vor man ikke har han tegninger av huset, har 
man som regel hatt kjennskap til byggehet, men 
arkitektbyggmester har vært ukjent for mange. 

wentlige bygg i bydelen. 
Som tidligere p e k t  er det flere offentlige bygg i 
Villand bydel. Allerede fm 1900 fikk bydelen tre 
offentlige bygg som ligger bare steinkast h 
hverandre ,-teateret, iumhallen og museet. 
Teateret ble pibegynt i 1881 og ferdigbygget 
het etter. M a l l e n ,  ble bygget et par Ar senere, 
og museet sto ferdig i 1893. Den andre del av 
museet ble f m t  bygget i 1930. 
Tegningen til alle disse tre samt til Stavanger 
sykehus, som noe senere ble bygget pil det diaite 
Skiævelandsstykket, var utarbeidet avarkitekt H. 

t e h  pA våland har u h e t  -seg vil jeg nevne 
eksempler innenfor tidsrommet 1850- 1920. 



Bortsett fra sykehuset er alle disse bygninger 
oppfm i iysk inspirert pseudorenessanse. 
I en artikkel om Stavangers arkitekthirhistorie 
mellom 1850 og 1930 i Siavanger Museums 
hbok 1973, skriver amanuensis Hild Ssbye om 
disse bygg: 
« Teateret har imidlertid lite igjen av sitt opprinne 
lige preg p g a  uitallige om- og @bygninger, 
likeledes museet som f m  fikk sin annen fliay i 
1930 og i den forbindelse i pakt med funksjon- 
aiismens ideer ble skrellet for sin overdådige 
pseudorenessanse.)) Arkitekt for ombyggingen 
varden kjente Oslo arkitekten Lars Bakker, i 
byarkitekt ErlingNilsensregi. 

De fmte  bygninger p& sykehuset er tydelig infiuert 
av samtidens svkehusarkitektur som Gaustad asvl 
og ~ikshospi&et i Oslo, både i sin moderne fork 
basert på paviljong system og i sin arkitektoniske 
utførelse. Nord-europeisk teglstenarkitektur fra 
Christian N tidens renessanse varen populær 
arkitektonisk inspirasjonskilde for mer kostbare 
monumentale bygg i 1890 årene ." 
To andre markante offentlige bygg i bydelen, er - .-- 

Våland skole som ble bygget i 1925. ~ e l t e  bygg 
er tegnet av arkitekt Erik Erga, og er en represen- 
tant for20-talls klassisismen. Bygningen har et 
bunkersaktig utseende, og nærmest utstråler makt 
og monumentalitet. 
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imidlertid bygget som privatbolig for skips -reder 
Lars Berentsen. Det ble oppfert i 1880, og er 
tegnet av arkitekt HenrikNissen fra Kristiania 
Breidablikk er et typisk sveitsemiilhus i konshuk- 
sjon og planlpmiing, men hsndarbeidet til minste 
detalj. 

Kommunehusene i omrddet ved 
Kdarsgate u Niggeren u. 
Disse husene er det beste bevis pil den kommu- 
nale sosiale boligbygging som ogsl ble foretati pil 
Vgland. Husene ble bygget omkring 1920, de 
fmte leiekontraktene ble inngatt i 1921. Husene 
er tegnet av stadsarkitekt Vestby som hentet 
inspirasjon h England. Det er bygget ire forskjel- 
lige hustyper, - fimmnsboliger, vertilaltdelte 
&-boliger og horisentaltdelte tomannsboliger. 
Da husene sto ferdig var de meget moderne. I 
tillegg til engelsk påwkning er det klart at ogsl 
norske tradisjoner gjorde seg gjeldende og de 
stemte husene er vre~et av det som kalles 

Rekk og detarier. 
N& en skal beskrive VAland, er det en del 
typehus som for mange stsr som karakteristika 
pA bydelen. N& har forhApentligvis forandende 
vist med all mulig tydelighet at bydelen bestai. 
av hus med sairpreg. 
Men fnirst & trafikksamringen finner sted blir 
detmeningsfullt Atale om rehabilitering av de 
enkelte hus. 
De minste er ogsil uthykk for god vestlands- 
arkitektur. Sadeltaket og den liggende panel g t  

Husene i Rektor Steensgate ble bygget i årene 
1909 - 191 1 av byggmester Ole Waldeland. 
Maseproduseri sveitserstil ! Det samme gjelder 
boligene i Tjodolvsgate. Den eneste forskjellen pil 
disse er at takfonnen varierer. 
I typehusene i Musegaten - som er av eldre dato 
enn de i Rektor Steens gate- ser vi eksempel pil 
en ren sveitserstil. Dessverre er mye av det rent 
dekorative sveitsenitstyret falt boit. 

igjen i begge. F i l i g e n  er symmetrisk og 
med en stor pultark, tomannsboligene viser ogsil 
sterkvilje til symmetri selv om inngangspartiet ikke 
ligger midt pil huset, men pil siden. 
Disse husenes karakter liggeri den enkle formen 
og takets rene profil mot himmelen er vesentlig. De 
srnhtete vinduene er dekorative i fasaden. 
Dessverre har ikke vedlikeholdsarbeidet tati 
tilstrekkelig hensyn til disse viktige detaljer, og 
mye er 8delagt.l en del omi;lder av byen er det 
imidlertid hus hvor fellestrekkene er det domine- 
rende. 
Den beste kadteristikken av disse ma være at 
de errent folkelige. 

Konklusjon. 
Sentrumsnaere boonmkh har 4 mangeverdier 
for menneskene pil alle plan at de mA bevares. 
Men fnirst n t  trafikksaneringen finner sted blir det 
meningsfullt A tale om ~habilitering av de enkelte 
hus. Bilen er et gode, men den m& legges restrik- 
sjoner på 

Noler..: 
1. Gesimsen, vanligvis et profilat listvak langs 
den merste kant av m e l .  Alt etter 
sin plassering pilen fasade kan gesimsen skilles i 
takgesims, veggesims eller sokkelgesims. 

2. MePanin, kan best oversettes med halv etasje. 

3. Lisene, lite fremspring som tjener til stnrtte for 
og til inndeling og dekorhg  av en ybe murflate. 

4. Geometrisk og floral retning i jugendstilen, den 
florale stilen er direkte og organisk. 
kommer fra Frankrike og Belgia, plante- 
0rnamente.r og blgende bevegelser er kjenneteg- 
net, -den geometrisk konstruktive kommer fra 
Østerrike-Tyskland, er rettlinjet og 
konstruktiv, ornamentene i overflaten er sirkler og 
*ter. 

5. Mansardtak, tak med brukket linje. 



Stavanger kommune: Stavanger, ved Kongen, 
6. VoIuti:ArkiteMedd i form av spiral formet stdngets og ~ ~ ~ j ~ ~ i ~ ~ ~ ~  w i stavanger den 
innrullet bånd. Fmsi og 6emsianvendtvisuelt som 16. mai 1938. 
f&d1ingsledd meuom vertikale og hinisentale Stavanger kommune: -m, afil1980. 
bygningsdeler. Stavanger museum: Arbok 1973. 
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BOJER - LANGE 

Assosiasjoner eiter et antikvariatbesek 

Av Reidar FraBord 

Mot slutten av boksalget kunne du 
@Ile en plastpose for kroner, og jeg 
rasket med meg flere baker og hefter med 
tilknytning til byens lokalhistorie. Ved 
myere ettersyn var det en liten, uanseelig 
trykksak, utgitt av Stavanger Aftenblad i 
1953, som påkalte min umiddelbare inter- 
esse. Dette lille heftet til 60 - &sjubileet 
hadde bl.& bidrag av Johan Bojer, forfatte- 
ren som med helteeposet «Den siste viking 
hadde grunnfestet sitt ry som den suverene 
fortell-, ikke bare i "&eget land, men 
også utover landets grenser. Rent biografisk 
kjente jeg til at Bojer (1 872 - 1959) hadde 
vokst opp hos fosterforeldre $en hus- 
mannsplass i Rissa ved Trondheimsfjorden. 
Den rette faren srmget imidlertid for at han 
kom pA skoler og senere ut i veden. 
Hvilket forhold hadde nil imidlertid Bojer til 
Stavanger, -ettersom Aftenbladet hadde 
anmodet ham om AAone festskriflet med et 
tidsbilde fia slutten av 1890 -årene ? 

((Stavangemiinner kalte han skissen 
sin, og allerede p i  en av de fnrrste sidene 
bringer han oss svaret med fnilgende linjer: 

Bondegutten fra Tmdelag var blitt skri- 
bent 

Han hadde fartet litt omkring i verden og 
hadde p i  sitt vis et navn, skjent ikke nett- 
opp noe stori. Og pA et pensjonat utafor 
hovedstaden treffer han en vakker pike 
med et innsmigrende vestlandsrniU, hun var 
student og snart ferdig realkandidat. 

Johan Bojer 

«Og nil g& det & underlig til at hun bestemmer 
seg pa i kaste studiene over bord og SIA seg 
sammen med meg, endajeg &visst ikke hadde 
stort A by pa. Hun het Ellen Lange og var datter 
av en offiser som i Stavanger var stadsingeniar. I 
dag har man en kaptein Langes gate der, og det 
mA vel være fordi han gjorde ett og annet som var 
godt for byen.)) Her kom den fmte assosiasjon! 
l forbiidelse med lokalhistoriske studier haddejeg 
flere ganger konsultert et skrift av stads- 
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- ingenim H. Lange, utgitt i 1896: «Beskrivelse 
over Stavanger Kommunes Eiendomme, Almen- 
nyttige Indrebinger, Legater m.m.1) Det var ait.4 
denne Halvard Lange (1 842 - 1905) som var far 
til Ellen. Fm han kom hit til byen hadde han vært 
sjef for Kristiansand landvemsbataljon. I folke- 
tellingen for Kristiansand er han oppfnrrt som 
Iqtnantogugifti 1865.. 
To år senere finner vi ham imidlertid her i Stavan- 
ger, som assistent hos stadsingenimen. Fra 1885 
til 1899 er han selv byens stadsingenim. Sist- 
nevnte &r ble han utnevnt til oberst og korpssjef 
pA Steinkjer, og i folketellingen 1900 finner vi ham 
med familie og tjenere i Egge kommune i Tmde-  
lag. Halvard Lange ble slatt til ridder av StOlavs 
Orden for militær fortjeneste i 1904, men d d e  
Aret etter, bare 63 år gammel. 

Det var utpH ettersommeren i 1899 at 
Johan Bojer kom til sin forlovede i Stavanger 
hvor han tilbrakte noen mheder fm de giftet 
seg og sammen dro til Roma Mens Ellen 
gjorde alt klint til bryllupet, bodde han hos 
fru Aarreberg p l  «Maideveiem og tilbrakte 
deler av dagen med et skrivearbeid. Men i 
forannevnte, sprudlende artikkel &vi o& 
hm. om hvordan bondegutten matte embets- 
mennene i Stavanger. B& kaller dem 
«jernringen rundt Bredevanne*); de slapp 
d i g  andre inn i kretsen sin. Ellers rmatte han 
flere ganger borgermesteren i selskap. 

En dag Bojer st0ite pA benamtheten utenfor 
domkirken, inviterte Kielland ham med seg 
opp i Klubben pil en formiddagsbit somviste 
seg A være en formidabel biff med et rstt egg 
over- til en burgunder Fra ~skattkistem). I 
samtalens Irap nevnte Kielland: «De har jo filit 
min kjære Ellen pA kroken. Jeg er forresten 
selv en Lange. Jo, den Ellenpike harjeg da 
svunget i mangen vals, nårvi hadde samlet 
ungdom hjemme hos oss.)) 

Ellens fulle navn var for h g  Ellen 
Lous Lange (1 873 - 1934) Hun og hennes 
m k e n  hadde Lous - navnet etter moren, 
Thora Marie Lous, som var fnidt i Kristian- 
sand i 1845. Det bnr nevnes at Ellen varen 
av de tre f m t e  jentene som tok examen 
artium ved Kongsgilrd skole. Dette var i &et 
1894, og jentene som varelever ved 

Storm skole, gikk opp som privatis- 
ter. ( F m t  tre hr senere, bs ten  1897, fikk de 
fnrrste jentene begynne pA gymnaset pA 
KonesW). 

SlektsforholdetrneUom Halvard 
Lange og Alexander Lange Kielland var det 
relativt greit A bestemme. De var tydeligvis 
tremenninger og hadde altd en felles oldefar 
som da, ifnilge (@rovstAlexander Langes 
Optegnelser om sit Livog sin Samtid i Sta- 
vanger, 18 18 - 1839», matte vawe hans far, 
Christopher Andreas Lange (1 744 - 1808) 
som var magasinforvalter pA Akershus fest- 
ning.   an &es som stamfar til denne slekten 
i Norge. Alexander Lange hadde flere bredre, 
men hvilken av disse var farfar til Halvard 
Lange ? En telefon til min gode venn, Gunnar 
Skadberg. gav meg raskt svaret. Han hette 
Balthamr Lange og var fmit i 1782. Hans 
m, far til Halvard og altd mkenbam til 
Kiellands mor, Christiane Lange Kielland, var 
Christian Christoph Andreas Lange (l 8 10 - 
1861). Han var egentlig utdannet cand.theol., 
men ble i 1846 riksarkivar etter Henrik 
Wergeland. 

Halvard Lange selv mlha hatt en 
enorm arbeidskapasitet. Bojernevneri 
artikkelen sin at han hadde dagen fylt av så 
mange gjmmål. Han var offiser, stads- 
ingenkr, brannsjef og bestyrer av kommunens 
store gårdsbruk i Hillevag. En tid var han o& 
lærer pA teknisk aftenskole og gymnastikk- 
lærer ved en mere skole (Kongsgård). Ferie 
fikk han bare i friluftslivet pA«Maldemoen>) 
når det om sommeren var vApenravelse. Da 
han sluttet som stadsiienim, ble denne 
stillingendelt @tre forskjellige ingenimersom 
alle syntes de hadde nok A gjm ! 

Han fikk bygget hus og vannbasseng 
pA VVglandshaugen og beplantet den med m, 
-han lavei lang Hilladgsvannet til Stmmvig, 
den såkalte Paradisvei, og vei la han også 
langs ~Mosevanneb) og plantet trieme der. 
Hans særlige venner var svanene ved ((Brede- 
vanneb); og når han om morgenen gikk til sitt 
arbeid, hadde han alltid noe godt med til dem. 
Derfor kom de o& flaksende mot ham når 
de så ham komme. En dag fikk han og& tid til 
A bygge flate og hus for dem ute pa vannet. 
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Ellen hadde fem siasken som levde 
opp: Christian Lous Lange, f. 1869, Karl 
Lous Lange, f. 1871, Marie Lous Lange, f. 
1872, Hugo Lous Lange, f. 1881 og Ove 
Lous Lange f. 1885, alle seksmed fnidested i 
Stavanger. Fire piker f d t  mellom 1875 og 
1880: Thora, Thekla, Margit og Inga dnde 
som smtijenter. Utenom Ellen hadde de to 
eldste guttene flyttet iia barndomshjemmet da 
faren overtok som oberst i infanteriet i Tm- . 

delag. 
I boken ~Kongsgaard skole 1824 - 

1924, har M e v n t e ,  dr. Chr.L. Lange, en 
meget interesmt m e l  ~ ~ g e r  
fra Kongsgård i 80 - kne)). Her skildrer han 
b1.a rektor og mange av lærerne sine: «En 
lang rekke eiendommelige skikkelser stiger 
frem for erindringen iia de tolv år jeg tilbragte 
pA KongsgM.)) Han nevner ogd avstraffel- 
sene ved skolen som foregikk hver i!ardag for 
dem som hadde forbrutt seg mot skolens 
reglement. Slagene med spanskmret s q e t  
pedellen for, men i enkelte tilfelle var det 
rektor Steen selv som i rettferdig vrede 
foretok avstraffelsen. Og bare for ti ha nevnt 
det: Noen !3 år fm Christian L. Lange produ- 
serte ovennevnte artikkel, hadde han som den 
fmte nordmann fAit Nobels Freds~ris ! 

Sisfnevnte navn etterlot seg o@ en bestemt 
assosiasjon. PHmidtem av 1980 -tallet mottokjeg 
et hyggelig brev fra Viggo F m  pAVgland, f. i 
1902, som svar pti en foresperrsel som gjaldt hans 
far, ingenkr og arkitekt Gabriel Finne, som hadde 
tegnet kart over en lakseelv for engelskmannen, 
Charles Cunningharn Church. Henrik F i e  hadde 
hatt lakserettighetene i denne elven fmrnr. Church 
, og i brevet skrev bl.aViggo F i e  fnrlgende om 
farfaren: «Han kom som ung telegrafist iia Kristia- 
nia til Stavanger hvor han matte bestemor, Axeli- 
ane Christine Kielland i selskaper, og de to unge 
mennesker ble meget forelsket i hverandre. Hen- 
nes far kunne ikke godta en telegrafist som 
svigersprnn, men kostet pA ham utdannelse som 
jwist fm han fikk gifte seg med Axeliane. Familien 
Kielland vcir den gang svmi  mektig og innflytel- 
sesrik, og det var den bestefar kunne takke for 
embedet både som politimester og byfogd.)) 

Som man vil skjme, satte Johan 
Bojers20 siders &el i et lite jubileums- 
hefte mange tankeprosesser og -siasjoner 
i sving. Den ga meg ogd tilskyndelsetil ti gi 
meg i kast med hans barndoms- og 
undomsminner i boken (bxegutb), en gii- 
pende beretning om store vanskeligheter og 
et merkelig hell; og «Sverm» som nokgir 
interesante bidrag til tidens Miurhistorie, 

Christian L. Lange hadde flere smner men som kanskje aller mest tydeliggjmden 

med hBy utdannelse.Her bm nevnes beundring og hengivenhet han gjennom 35 b 

c.and.phi1. Halvard Mantiey Lange (1 902 - samliv f01te for sin vakre og begavede kone 

1970) som trolig er den mest kjente utenriks- fra Stavanger, Ellen Lous Lange. 

miniiter m orge har hatt. lngen*dre hadde d 
lang tjenaetid i denne funksjonen. - som 
han ivaretok med en enestående dyktighet 
som ikke bare lwstet anerkjennelse innen 
Arbeiderpartiet, men også i den borgerlige 
opposisjonen. 

Ellen og Johan Bojer hadde foruten 
to jenter ogd en sann ved navn Halvard. Det 
var d i r e k ,  dr.tech. Halvard Lange Bojer. 
Som en kuriositet kan det nevnes begge 
disse Halvard - mkenbamene var formenn i 
Det Norske Studenkmamfuod, den ene i 
1938ogdenandrei1939! BrorenKarl 
Lous Lange (1 87 1 - 1949) ble major. Han 
var gift med Anna Finne, f. 1873, datter av 
Axeliane Christine Zetlitz Kielland og H d  
F i e .  



Jens Zetlitz: 
Jeg synger, jeg leer og jeg speger Og stundom jeg temmer mit Glas a 

Men var det nå alltid slik P 

Av Jan Christiansen 

« Glædens muntre sangern er en rimelig 
dekkende betegnelse pA den fmte del av Jens 
Zetlitz' liv. Da slapp Slerpennen hans lett fra seg 
h o n m r d  som : Glade, munterhed, skiemt, 
fryd og lykke. 

De siste 20 Ar av hans liv fm han dmie i 
l8 19, var heller trawige, preget av dmi og sorg, 
nkonomiske bekymringer og sosiale nederlag, 
Han endte som en srargelig, drikkfeldig prest i 
Kviteseid 

Slik -te& han seg selv i sin 1Garste diktsam- 
ling som kom ut i revolusjonsSret 1789: 
"Lyriske Digle h m  jeg givet mange afog 
mellom dem mange Selskabssange; jeg har 
skiemtet med Jordens Moje og Damligheder; 
jeg har sjunget om Rin, Elskov og Glaode, og 
jeg har malet Livets k j  mi& tornefull end 
man almindlig maler den, men saadon som jeg 
h m  fundet den " 

Hundre C etter dette ble det utgitt en sam- 
ling av "Udvalgte Digte" (1 887) av J.Z, og 
utgiveren presenterte forhieren pA denne m k m  
"Den gladeste blant de glade Visediglere var 
2. Hans Selskabsviser kunde telles i snesevis, 
og det var ingen Digler; hvis Eser var sau 
yndet under selskabelige Sammenkomster som 
2. k 
Han eide da ogsaa i smlig Grad Evnen til at 
besynge den udelte Gloeden. Derjnnes ikke 
hos ham nogen grdeferdig Sentimentalitet ... 
intet Suk, ingen Langsel, ingen alvorlig 
Tanke, ikke et Fnug af noget, der kunde 

formmke Jubelen. Han er den freidigste, 
lystigste, mest overgivne Sanger og Drikke- 
broder; han ser idel Lykke og Solskinn, 
sau at skal man i det hele laget udtale Ros over 
en Drikkvise, sau er Z Manden, som fortjener 
den. Selv ikke Tanken p a  " Dagen derpaa" 
hm; ligesom nljiaolde er med 
Bellman ... nogensinde formaaet at lagge nogen 
Daomper p a  hans Livslyst. " 

Vi kan altsti komtantere at J.2.s mest 
populære viser ble sunget gjennom hele 1800- 
tallet, men SA ble glemselens s h  gradvis M e t  
for, i hvert fall hvis vi skal dmme etter den plass 
han har fatt i antologier pA 1900-tallet. 
Dajeg stiftei bekjenskap med J.Z. for 30 Ar siden, 
var han nesten helt glemt. Under mitt arbeid med 
historisk hovedoppgave d t t e  jeg arbeide meg 
gjennom arkivet til Stavanger Hubselskab, deler 
av Kiellandarkivet og &ganger med gamle aviser, 
og pQ min vandring gjennom disse kildene h t j e g  
gamle viser og vers som jeg noterte ned. Det ble 
en anselig samling. 
SA hadde det seg slik at Harald og Johs. Ring& 
sto pA terskelen til sin visekarriære og varpa jakt 
etter lokalt stoff. 
Det ble en vellykket kobling. 
Allerede pQ vait frmste nwte fordypet vi oss i J.Z.- 
viser og ble begeistret. Vi konstanterie at han var 
d m d e  i den forstand at det bare var « Hvor 
saare lidetvilder til « som fremdeles ble sunget 
m d t  bugnende bord blant velbernidlede som 
priste mysomheten og det klare kildevann. 
Og når de hadde sunget ferdig, sa damene : 



Den e SA side, den sangen .n 

I v& begeistring over JZ."s viser ble vi enige om 
A starte en Bevægelse (med æ). FonnAlet var 

A W i gang en J.Z.-renessanse, og det er Harald 
og Johs. Ringaas" fortjeneste at J.Z. i dag ikke er 
helt M. 
Dagen etter ai Bevlegelsen var kommet i beve- 
gelse, banket Johs. på min dm "Eg har noge 
her",- han satte seg ned ved det ustemte pianoet 
og presenterte sin fmte melodi til en Z.-tekst. 
Siden bledet adskillig flere. Det varmelodien til 
"Luftig og lys" som forteller om hvordan Z. forn 
stilte seg at dansen kom til dr jord. Etterhvert har 
Johs. laget 7 melodier til Zdikt hvor melodier har 
&d 
Så litt om JZ.'s bevegede liv. 
I Vikedals kallsbok har han sluevet om sin barn- 
dom: 
"Faderl~s alt i Vuggen, fant jeg i mit 6. Am en 
god Stefm i Andreas Bosse, Apoteker i Stavan- 
ger, som baade i min Moders Levende Live ( 
Hun d0de da jeg var i Mit 12 Am) og siden, 
feiede min Lyst til at studere ... og sergede, 
uagret trange Kaac for ai jeg modtog privat 
Undervisning i det latinske Sprog ... indril1775 
da jeg ble optagel i det bergenske Katedral- 
skole 3. Klasse. " 

J.Z. ble fidt midt i Kirkegaten - apotek 
Hygieas hus-endkaldjanuardag 1761. Faren 
~&~irnentsle~e.  gavnet er ikke noe utpre- 
get norsk ghrdsnavn. Slekten kom fra BBhmen. 
Moren, Mette Christine, var fidt Magnus. 

Etter5 &m skolegang i Bergen, hvor han bodde 
hos Johan Nordahl Bnnm - han med "For Norge, 
Kiempe-rs Fndeland" - iinner vi Jens ved punche- 
bollen i Det norske Selskab i Kongens 
Kjebenhavn som siud. theol. M e  med dette 
miljnretutkie skrivelysten hos han, og IPhingen 
skrev like gode viser og vers som noen andre. 
Flere av dem ble hykt. 
Etter et Ar var student Z blakk og & reise 
hjem til Norge for å livnære seg som "informator" 

I Arendal, hvor han informerte kjrapnann 
Dedekams barn. kom han i kladdene til bdlde 
sognepresten og selveste biskopen. Det hadde seg 
slik: 
For en stud. theol. var det om il gjare A W litt 

prestetrening, og det var vanlig A slippe unge 
teologistudenter opp pA stolen, men sognepresten i 
Arendal mente å ha gode grunner for å nekte vAr 
venn å p m e  seg. Han hadde nemlig hmt at dr 
venn frmte et noe vilt selskapsliv som ikke m e t  
seg en Herrens tjener. Men det verste var at den 
gode Jens hadde skrevet en "Brudevise" hvor han 
i respektlese ordelag beshv  vielsen, festen og 
bsrllupsnattai. 
D; J ~ S  fikk avslag p4 anmodningen om A W 
bestige byens prekestol, anket han avgjarelsen til 
biskopen i Kristiansand, og fikk klart svar tilbake. 
Biskopen formante han til å &e "forknuneIse i 
Viisdom og Christelig Dyd. " Han måtte love å"- 
glemme denne Sang, end mindre at meddele 
nogen AfsWfI deraf." 
Noen tid etter kom den omtalte visen pA trykk i en 
Kjiabenhavnsavis. Z. bedyret sin uskyld overfor 
biskopen, men hans geistlige nilleblad tikk nok en 
flekk ved denne historien. 

Så dm han hjem til Stavanger hvor han fremdeles 
hadde dvve r a r  etter 10 &n hvær. Vi vet ikke i 
hvilken &d   ens hadde fulgtuhriklingen i den lille 
by siden han dm hjemmefra som 14-hing men 
det var en helt annen Jens som kom hjem til en by 
som o& hadde forandret seg. 
Som stud. theol., men f m  og h s t  som medlem 
av Det norske Selskab var han vel inne i tidens 
litterære smak og selskapelige omgangstone. Han 
hadde sett sine dikt på prent. Han var faktisk 
anerkjent som dikte;. må gåut fra at alle kjente 
ham og at rykte og ry hadde gått foran ham. 
Og den lille by var heller ikke den samme som han 
forlot. Fremdeles var det ikke mer enn vel 2000 
sjeler med smatt og sto* men embetsmennene og 
de rike kjspmennene hadde dannet Det 
Stavangerske Klubselskab et par& fm Jens kom 
hjem igjen. Ogdet var noeganske nytt. Det var 
byens "fiff' som her kom sammen etter dagens 
dont - bare menn selvsagt, men pA vinterens 
ukentlige ball tikk også kvinnene vime med, ellers 
ville det bli litt stusselig. 
I tillegg kom den store selskapeligheten hos 
Gabriel og Johanna Margretha Kielland som 
akkurat i disse årene var i etableringsfasen idet han 
ble "& Sm" i farens finna- Jacob Kielland-det 
absolutt stnrrste i byen. Denne 



i n sp i i  ham. mannen skulle bli som en konge i byen. Jens ble 
hans venn og svoger. Kielland ble J.Z.'s sponsor. 

Den glade Jens bidrog i vesentlig grad til A gi 
dette selskapsmiljn innhold, biide med sitt naer- 
vær og med sine viser. I Kiellands privatarkiv 
ligger det en stor mappe med selskapsviser og 
leilighetdisignert J Z  

Selv skrev JZ. om sitt innirykk av byen i denne 
tiden - pA tampen av 1706-tallet: 

"Stavanger er ... s e h  e f i r  Fremmedes giel- 
dende Dom, merkelig ved Selskabelighed og 
denne med god Tone. Man steder 
der ... almindelig paa Folk der vide taalig godt 
at behandle ethvert Samtaleemne. ... Og har 
min Patriotisme noget rent varmt h k ,  sua 
er det at denne mit Fedesteds merkelige 
Selskabelighed mmtte stehe holde sig. " 

Mens Jens oppholdt seg i Stavanger, fant han 
lykken og forlovet seg med Maren Elisabeth - 
bedre kjent som Elisa-datter til sogneprest Bull 
pA Lye og sasterav Johanna Margreiha som var 
gi fl med den som skulle bli herren pA Ledaal - 
Gabriel Schanche Kielland. Denned ble de to 
venner svogre. 
V k n  i 788 dr0 Jens til Kjch-nhavn for B fullfm 
sine teologiske studier. " Dig skylderjeg min 
Attestas, og di galene," skrevhan i takknemlighet 
til sin rike svoger som sponset ham. Da hadde 
han karret seg til en teologisk embedseksamen 
som sto til haud. 

I Kjdxnhavn fikk han og& tid til A markere seg 
som en av de mest sentrale skikkelser i Det 
norske Selskabs "wlvaldef', og i tillegg fikk han 
utgitt 'Toesier- Ferste Samling". I de neste 
k n e  ventet en pA flere. Det ble med den fmsk 
og eneste. 
SA kom han hjem igjen, ble ansatt som personell 
kapellan hos sin vordende svigerfar på Lye, og 
giftet seg året etter - og p& Jæren ble han væ- 
rende i 10 b. 
"Min Dag forgaar pil Jarderens flate Slette, Kun 
Hverdagsper beile til min Aand," sukket han, 
og vi kan ane hvordan han savnet det glade liv i 
Kjebenhavn, eller h t e  om et kall i Stavanger 
hvor samvær med slekt og venner kunne 

"Reyse 6a Stavanger til Wigedahl i Aaret 1800 
gjort og beskrevet av J.Z. ( Et manuskript for 
Venner. ) 
Det var det siste man hmte fra « Glædens muntre 
Sanger « -den elskverdige, joviale, sjarmerende, 
livsglade epikrireeren som hadde skrevet om piger, 
wiot%sang. 
Etter A ha kommet til Vikedal var det som han 
mistet « piffen « -overskuddet var vekk, gleden 
ebbet d Det hadde sine grunner. 
J.Z. skrev "mnje bye". Meget ble snart glemt, men 
de beste selskapsvisene slo virkelig an i de b e r e  
sirkler. 

Drikkevisene eller dskapsvisene hadde sin blom- 
stringstid i Norden i slutten w 17Wtallet. Bellman 
og Z. levd samtidig. "Det var den perioden hvor 
man sang til sin Drikk og drak til sin Sang." 
Gnmnm~tivet i selskapsviseneer falgende: 
Tiden iler, hold på veblikket, gi det fylde og 
s k j d e t .  Nyt livet, nyt din ungdom fm sykdom og 
alderdom forbitrer tilværelsen og fm dnrden gjm 
ende pA det hele. Z. var mesteren til Bvariere dette 
temaet 
"Evan"e1ler'Til jordens lykke ble Druen til" kan 
illustrere deme genren. Det var den visen den unge 
Jens slo gjennom med som 20-gring og nykommer 
i Det norske Selskab. Det er en skjmn vise som 
tar utgangspunki i druen. V i e n  var plantet pil 
jorden for at dens fiuki skulle nytes. Druen var 
Gudenes gave til menneskene. Visen er blott til lyst 
og gir uthykk for den fine livsnytelse. Den spiller pil 
den gode og milde NS som oppkvikker sansene, 
beriker og stimulerer. Z lovpriser vinen, kjærlighe 
ten og vennskapet Gledene skal delesmed alle. 
Det klassisistiske miilet for diktniig var både A 
more og belære. I "Sange til den norske Bonde- 
stand" som Z. skrev de f& årene han bodde pil 
Jæren er han nyttepoet. Bondevisene ble SA popu- 
lære fordi de var enkle og folkelige. 1. opplag var 
snart utsolgt, og da 2. opplag skulle utgis, viste Z. 
seg som pedagogen, folkeopplyseren og pragmati- 
keren. Det hadde seg nemlig slik at dikterkollega, 
Claus Friman, hadde utgitt "Almuens Sange", men 
den var altfor dyr for det markedet den var bereg- 
net for - h d e n e .  Han avsto derfor fra sitt honorar 
-noen utpreget nkonom ble han aldri. Utstyret var 
det enkleste og papiret det simpleste. Dermed ble 



2. opplag av "Bondevisene" Norges 
billigbok som nadde sin p u b l i i  og kom ut i fire 
0 ~ ~ 1 % .  

JZ. ville vaere en Petter Dass for h d e n e .  Det 
er mange pekefingre i "Bondevisene." Han 
fremhever det gode eksempel, og satte det slette 
opp til skrekk og advarsel. PA den ene siden sto 
visen om "Peder den dristige," på motstilende 
visen om 'Torbjm den lade!' 

I 1806 ga Z ut et sorgmunter halvt selv- 
biografisk skrift-"Alkoran". Dernwiervi en 
n e d k d  mann som hadde opplevd sorg, mot- 
gang og skuffelser, og han sp<m: 
"... Hva Ondt har jeg giort han, at han skulle 
giere mig al den Fortmd han har? Huiker 
han at han giorde mig Faderles i Vuggen, og 
Moderles, just &jeg begvndte at skienne den 
Lykke at eie saadan Moder ? Husker han at 
han i en Ruus leb bort med min Halvbroder 
?... At han o je  har fmet mit Hierte til at 
blede ved Venners Tab. ... O, &d, hva tog du 
ei & du Elisa tog ? Da sugte du min Hiertes 
beste Varme. Min kielne Citar du i stykker 
slog og slengte mig Mismodes kolde Arme. " 

Det han ikke nevner er at hans to m e r  
druknet i et myrhull pA Jæren. 
I Vikedals kallsbok skrev han da han forlot 
sognet og flyttet til Kviteseid i 181 1 : 
"Maren Elisabeth Bull skienket mig 7 Bmn, 5 
&tre og 2 Sener afhvilke kun 4 Detre leve. 
Den siste Datteren sau ikke Dagen og blev 
Aarsag til at den cedleste Kvinde Ajlod ganske 
at se den og jeg nogensinde at se den ret blid 
mei: " 

Etter dette felger et gauske enedende P.S.: 
" Jeg gjennomlaser dette og seei; hva jeg 
neppe Kan begribe, at jeg nemlig har glemt at 
anfere at jeg i 1802 blev atter gif?, nemlig 
med Christiane Sophie Fasting von Krogh, 
Datter til for lengst afdede General-Major 
Snren de Fine w n  Krogh, som endnu er min 
LivsledFagerske p a  Livets Bane, med hvem 
jeg avlet en San og 2 Detre. " 

Elisa skjenket ham barn, med sin andre kone 
avlet han. 
Elisas dnid i 1801 -gret eiter at han kom til 

Vikedal.- var hans store sorg, men det var flere 
som «- slengte ham i Mismodets kolde Arme.)) 
Eiter Elisas dnid og fm han inngikk nytt ekteskap 
et år etter, mhtte han adoptere bort sine 4 h. 
Vi vet ikke sikkert hva som var aisaken til denne 
drastiske besluiningen, men en kan ane: Var det 
fordi han simpelthen ikke hadde riid til A ha dem, 
eller var det hans nye, unge kone pA 20 som 
forlangte det av sin dobbelt SA gamle ektemann? 

Hvorom allting ersi har vi det klare fakta i en 
adopsjonskontrakt mellom J.Z. og adoptivforel- 
drene som var svogeren og vennen Gabriel 
Schanche Kielland og barnas tante Johanna 
Mawetha: 
" Jegfrarger mig altsm herved al den Rett 
og Myndighed som Naturen og Love give 
Foreldre, over overnevnte mine tvende Detre, 
overdrager denfuldeligen til dig og din Kone 
som sau veldigen trceder dem i Foreldres Sled 
De ere med hele mit Hiertets taknemlige 
Samtykke fia dette Øieblik Eders og ikke mine. 
Made de alakig blive Eders Adoption 
uvcerdig. '" 
Dette gjaldt de to eldste dnrbene. Kort tid etter 
gikk de to yngste samme vei. 
Hvordan gikk det med Z. d-e som vokste opp 
hos onkel og tante på toppem av Stavanger- 
aristokratiet? 

Den eldste gikt seg med sin fetter- srmnen i 
huset - Jacob Kielland, og deres ble Alexan- 
der L. Kiellands far. Med andre ord: JZ. ble 
Alexander L. Kiellands oldefar uten hvite det. 
Den yngste datteren ble gift med Ole Smith Ploug 
jr. -en mann med god klang i byens forretningsliv. 

De to andre. ble "fnakner". A.L.K. har opplevd de 
to ugifte Z.d&me hos sine besteforeldre. N4r 
J o m h  Cordsen i "Garman & Worse " overv&et 
husets hemmeligheter, er det nok fi.Bknene Z. som 
er modellene. 

Det skulle mindre sorg enn dette for A drepe en 
"Glredens muntre Sanger". 

I tillegg til dette kom endre skuffelser. Det er ingen 
tvil om at Z. h t e  om et kall i fdebven. I 1804 
var Stavanger sognekall ledig. Han sendte m k -  
ningen lia Vkedal. 



I tilleggskrev han til flere inntiflelsesrike Slik endte livet for "Glædens Muntre Sanger". 
embedmenn og ba dem legge inn et godt ord for Miitte de beste av hans selskapsviser trekkes frem 
seg. Til kammerherre Moltke skrev han: 
". . . Jeg vover med disse Linjer at be om De 
Understøtter den Ansegning jeg indgiver om 
Stavanger Sognekall. I et embede, som vilde 
løse migpa trykkende Næringssorger og 
aabne mig Udsigt til en gang at Romme du af 
Gield, der dagligen byrder paa min Aands 
Munterhed, shlde  - haaber jeg - Musene atter 
smile til mig ... " 

Men det nyttet ikke. Han fud< aldri noe kall i 
Slavanger. Derimot ble han forflyttet enda en 
lenger vekk, til Kviteseid hvor han d d e  i 18 19. 

I tillegg til dd og skuffelser ble hele livet hans 
f o d e t  av Bkonomiske bekymringer. Riktignok 
var GS.K.et aldri sviktende anker i livets stormer, 
ogsA n& det gjaldt økonomisk støtte. I Vikedal 
satt han med stort personale og liten Im og måtte 
stadig be sin velgjmr om en håndsrelaing. 
" Kgedals Kall er sau lide at jeg - all 
Menighedens klvilje mod mig uaglet - kan 
leve meer kummerligen ... Uendelig 
gieldrbunden baade til din Kasse og ditt Hierte 
er jeg undseelig hver Gang jeg giør Anmodnin- 
ger Du kan ikke ajilaa, og jeg kan ikke 
undlade at begirere. " 
Og den rike svogeren sendte biide penger og 
oksehoder med vin inn til Vikedal som betaling for 
viser og vers 6aZ.'s hånd til spesielle anledninger. 

Claus Pavels studerte sammen med J.Z. og be- 
skriver ham slik: 
" Han var en saare interessant Selskabsbroder 
Glæden spillede afhans 0ine og l0dfi.a hans 
Læber Samtalen oplivede ham med Sp0g og 
AneMoter Bordconversationen med sine 
muntre Viser som han synger, just ikke med 
nogen skiønn Stemme, men med meget Udhyk 
og Lune. "Da Pavels traff Z. igjen mange & 
senere, var det med beklagelse han skrev i sin 
dagbok: 
"Z. selv kommer i hver Bondelumtidelighed og 
drikker sig full i dem alle, men er edru endnu det 
samme tekkelige, joviale Menneske han alltid har 

h glemselens slnn. Vi trenger dem for ii nyde 
WKns 

(Noen selskapsviser med noter finnes i vise- 
samlingen 'Tenk hvor i gamle dage ". Harald og 
Johs. Ring& har sunget inn ZetlitL-viser, både 
selskaps- og bondeviser, på CD med støtte av 
Norsk Kassetiavgiftsfond. Både visesamlingen og 
CD.en kan kjqes  på Byarkivet.) 

Jens Zetlitz: «Glaedens sanger 

været." 
Andre utsagn gikk i samme retning. 



SPEIDEREN BLIR FORBUDT 

Et krigsminne 

av Halvor Pedersen 

Vi skriver hiasten 1942. Norge har vært okkupert 
i 2 %Ar og nazistene hadde med tyskernes hjelp 
overtatt kontrollen over nordmennenes daglige liv 
og virke. 
En av de mange organisasjoner som ble forbudt 
var speiderbevegelsen. I Stavanger hadde vi 12 
gutteiropper tilsluttet Norges Speiderguttforbund 
med til sammen ca. 400 medlemmer. 
Nazistene så i de uniformerte en sterk konkurrent 
til sine hirdgutter og beordretall virksomhet 
nedlagt. Alle effekter som flagg, banner, uniformer 
og annet utstyr ble beslaglagt. 

L i e  fBT avleveringen skulle skje samlet alle 
guttene i 10. Stavanger tropp seg hos fotograf 
Hakon Johannessen i Kongsgaten, som selv stilte 
opp for A ta dette historiske bildet, som han selv 
utrykte det. 
Guttene her p m d e  under resten av krigen A 
samles hjemme hos troppsfmren Karl Viovde i 
Rogalandsgaten og i et par andre gutters hjem. Det 
ble ogsA arrangert turer, men da i "sivil ",kanskje 
bare med det grønne speiderskjerfet som noen 
hadde lurt unna 

Sittende fra venstre: Kåre Ebelrofl, Einar Svanes, Karl fihovde, Ingvar Ebeltofl og Tor 
Holgersen I midten fra venstre Axel Østbo, AlfSvela, Haakon Frank Jenssen, Svein Hiiland 
Odd Bergslien (ded), Finn Rasmussen (d), Halvor Pedersen, Konrad Hermansen og Reidar Lie. 
Bakerst fra venstre: Tor Larsen, Knut Pleym Olsen (d), John bhre,  Aksel Knutstad (d), Olav Lunde (d), 

Svein Kverneland (d), Lars Voll, Hans Jakob Andreassen, Jakob Bee og Otto Hauge. 
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Historien om Ynglingen 
av Halvor Pedersen. 

Ideen om begrepet Ynglingen ble unnfanget i 
Tyskland og Sveits på 183040-tallet og skilte seg KFUM-som godkjente foreningen , 
straks ut fra de etablerte religim forsamlinger ved ukjent for de !leste av 

at det her dreide seg om noe mer enn bare forkyn- 
nelse med bibellesning, salmevers og m e i  
dette var hele tiden det primære i disse forenin- 
gene. 
På denne tiden var det stor arbeidsledighet og 
dyrtid i de fleste land, og målet var å få med unge 
menn inn i en lysere og lettere atmosfære enn den 
som rsdet i de vanlige forsamlinger. 
På 1860-tallet ble den f& Ynglingeforening 
etablert i Oslo. Det var unge teologiske studenter 
som hadde vært i Tyskland som gikk i spissen. 
KFUM-bevegelsen varennå ikke kommet til 
Norge-det skjedde faktisk ferst i forbiidelse 
med stiftelsen av Stavanger Ynglingeforening i 
1868. 
KFUM, eller YMCA som den het da den så 
verdens lys i England i 1 844 var basert på samme 
ideer s& de tyske ynglingeforeninger. 1 stavanger 
var det en ung teologisk kandidat, Peter Hærem, 
som sammen med sin bror Rasmus, trommet 
sammen en del gutter h nabolaget hjemme hos 
Rasmus i Nedre Strandgate 63 [der hvor det 
stygge lagerskuret i dag ligger .) ' 
Flere og flere unge menn sluttet seg etter hvert til 
og interessen ble etterhånden så stor at de matte 
leie seg st0rre lokaler-i Ø m  Holmegate 24 -og Rasmus Hczrem 
her -den 8. november 1868 ble Unge Menns 
Kristelige forening stiflet. Dette var det opprinne- 
lige navnet, men Ynglingeforeningen, og helst bare 
Ynelineen ble den oflest omtalt som. At stifterne 
um'ddeybart tok kontakt med det internasjonale 



Det var ikke hvem som helst som sto bak etable- Selv om foreningens hovedmill var"A danne sjæle 
ringen av foreningen, det var voksne og vel- som brender av hellig ild" var det en liberal innstil- 
etablerte menn.: bokhandler Gabrielsen, kjøpmann ling til det A kunne gi de unge liti mer enn bare 
Gulliksen, skolebesiyrer Halvorsen, handelsbetjent bibel, og salmer. Det lyktes daog* med- 
Henriksen, garver Michaelsen og kjøpmann lemmene simmmet til, men det skulle ikke gå lang 
Widvey i tillegg til breidrene Haerem. tid fm foreningen fikk motgang h en del av sine 
I forstanderskavet sati skomaker Knoph. rektor medlemmer. 
ved ~isjonsskolen E.F. Eckhoffog fo&der for Foreningens program vartosidig: A h m m e  
Bdmnenigheten Stephan Due. Sistnevnte skulle medlemmenes personlige knstenliv, men og& å 
i3 stor betydning for vår ynglingeforening. Han var meddele dem nyitig opplysning. Denne dobbelt- 
hentet fra Danmark, 8yensynlig en av Grundtvigs heten hadde voldt bade Stavanger Ynglinge- 
disipler, av ingen ringere enn b h n e  Gabriel og forening og andre ynglingeforeninger endel van- 
Kaspar Kielland, byfogd Schilatz og den kjente skeligheter. Det hadde allerede i foreningens fnnste 
kjøpmann og politiker Svend Svendsen. år ført til en alvorlig krise. Således var et foredrag 
Brødremenigheten varen av de mest toneangi- av adjunkt Haugland om hva graving i jorden 
vendereligiøse forsamlinger i Stavanger, og - hadde avdekketav for~kjelli~~jordarter, blitt 
Stephan Due ble en betydelig mann som menighe- sterkt kritisert og faktisk fert en splittelse blant 
tens forstander. medlemmene, -det fikk begeret til å renne over og 
Han bygde bl.& Duesalen i Asylgaten 6, som han i endte senere med en del uhneldelser. 
188 1 overdro til Ynglingen @rimelige vim. 

Stephan Due Peier Hmrem 
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Vi finmr ingen nasjonale politikere blant forenin- 
gens medlemmer i denne perioden av Ynglingens 
historie, de kom en del &r senere, men da på det 
lokale plan som bystyremedlemmer. B1.a k j w  
mann L.T.K. Geertsen som var ordfrnr i 191 4- 
15. Flere &r senere med to fargerike ordfarere og 
senere borgermestere, Bertnim C. Middelthon og 
Johannes Johnsen. 
Middelthon har i sine memoarer et eget kapittel 
omYnglin&den. 

Ved folketellingen i 1845 hadde Stavanger 8.646 
innbyggere, vi var midt i en ekspansjon som hadde 
d e t  innbyggertallet fra tirhundreskiftet med 6.000 
sjeler og som endte opp med 30.000 da klokkene 
ringte inn året 1846. 
HovedMen til denne ekspansjonen var de store 
innsigene av sild som tok seg opp i femte halvdel 
av 1800-tallet. Deite satte fart i byens næringsliv, 
med eksport til nye markeder med derav fnlgende 
nye arbeidsplasser og stor tilflytting, i frante rekke 
fra ryfylke og jæren. 
I 1848 kom den fmte byutvidelsen som medferte 
at alt innenfor Pedersgjerde og store delerav nstre 
bydel ble innlemmet i byen, samtidig som at dette 
&et markerte en begynnende nedgang i sildefisket. 

Allerede i 1866 kom den store byutvidelsen, 
denne gang vestover og innlemmet hele vestre 
pl& og Eiganes i byen. 
Og byen levde-ny indusiri var etablert-og i 
nisen fra de gode tider ble det bestemt at den 
store landsregattaen skulle arrangeres i Stavanger i 
1868. Samme året som b h n e  Hærem var med 
AstifteYngIingen. 
~jemstj&e ~jrmnson skrev i anledning qaitaen 
" Den norske sjmann e r n .  PA denne tid var 
Stavanger blin norges nest strarste skipsfartsby. 
Mange av dem som satt i ledelsen av Ynglingen 
var sterkt engasjert i byens liv og lagnad hver pA 
sin blass. Det var folk som seilmaker Johan 
Pedersen (senere stortingspresident Gustav 
Natvig Pedersens far), reder og kjqmann Svend 
Svendsen med flere sati i ledelsen i det som etter 
hvert ble Stavanger Kristelige Ungdomsforening, 
hvor o@ kvinner d var blitt medlemmer. 

koret ble stiftet samtidig med foreningen i 1868 
med kantor Lars A. Askeland som dirigent. 
I 1882 ble SA musikkorpset stiftet og igjen var det 
seilmakeren i Kirkegaten som sto i spissen 
sammen med b1.a kjepmann Eskildsen, baker 
Meling, snekker Larsen, skomakemiester Sorna 
og mekaniker Jacobsen. Det var disse som var de 
fremste og dro det hele i gang. 
Hvem husker vel ikke Ynglingen av 1882 frmst i 
17. mai toget - og med kon&er i parken. Senere 
ble e n d  et Ynglingekorps rekmttert blant forenin 
gensyngre medlemmer. 
I slutten på århundre ble Ynglingens orkester 
etablert med den kjente organi; og komponist 
Gustav Eriksen som aktiv uwer  og senere diri- 
gent. Dene orkesteret dannet grunnstammen i det 
om senere skulle bli Stavanger Symfoniorkester. 
Ynglingens turer ble et begrep i byen i siste del av 
1800-tallet. Allerede i 70-årene var de fmte 
utfluktene startet, ettemlinden med en enonn 
deltakelse. Den mest b m t e  hiren gikk til 
Haukeliseter, 11 1 deltakere gikk med DIS Skjold 
til Hylen, og derfra marsjerte man med musik- 
korpset og fanen i spissen, med sang og godt 
h u m -  til Haukeliseter. Avreise fredag og hjem 
igjen mandag kveld. 
Disse velregisserte tiirene var det som dannet 
opptakten til sti ftelsen av Stavanger Tiinstforening i 
1 887 med flere av Ynglingens folk i spissen. 
Foreningen hadde siden 188 1 han sitt tilhold i 
Asylgaten 6. Huset ble påbygget med ny "store- 
sal", toaletter og vaktmesterbolig. 
Det var her at foreningen ekspanderte og e t t e h b  
den bleen markant institusjon i byen. Stadignye 
aktiviteter avl& garnletradisjoner og alle de 
dyktige ledere som i alle disse årene satt ved roret 
maktet A f m  foreningen fram i pakt med skiftende 
tider. 
PA 1950-tallet kom SA den store byreguleringen 
som ivang fiam !lytiing ut av sentrum Men igjen 
satt dyktige folk i ledelsen og fikk igjennom 
forhandlinger med Stavanger kommune avtale om 
at salgssummen for AsyIgt.6, skulle dekke utgif- 
tene til et nytt bygg. Det ble boktrykker Dreyers 
gamle eiendom pa Madlaveien, Waagehuset med 
stor omliggende hage. Her holdt så Ynglingen til 
fram til 1984 da huset på Lassa sto ferdig. 

I byens kulturelle liv inntok Ynglingen en fiemlre- 
dende plass som etterhanden ble et tradisjonelt 
innslag ved nasjonale og andre tilstelninger. Sang- 



9'IngvaId Enersen " 
( Original Farce ). 

av Harald Sommerfeldt Schmidt 

Gunnar A. Skadbergs interessante artikkel i " 
Stavangeren "N. 4.2000, om Ingvald Enersen 
inspirerte meg til ii komme med noen ytterlige 
opplysninger i tilknytning til denne fargerikejyp- 
k 

Mimet om hans mange bedrifter lever ikke 
bare videre i hjembyen, men inspirerte ogsåmin 
farfar. Harald Schmidt til A skrive siudentkomedien 
"Ærlighet varer lengst-eller mittnavn er Ingvald 
Enersen", senere kun kalt " Ingvald Enersen ", 
med undertittel "Original Farce ". 
Handlingen er tydelig inspirert av Ingvald E n e m  
meritter i Stavanger og er frisket opp med en 
rekke sanger. 
Stykket ble f a t e  gang oppført under oktober- 
festen i 1877 på Klingenberg Teater. Siden ble det 
også spilt av amahmr utiailige ganger over det 
ganske land, og til dels også i våre naboland. 
Iduns Julekomedie har han det @repertoaret flere 
ganger, sist, SA vidtjeg husker, i 1938 med Gunnar 
Eide som politimester Rapp. De to politibetjentene 
Monsen og Olsen, den siste ikke sii lite fuktig, ble 
spilt av Andreas Vedeler og Egil Endresen, senere 
justisminister og hiayesterettsdommer. 

Utenom " ingvaid Enersen "vant min farfar også 
laurbær med b1.a " Cavallerichoc"ogmed et lite 
franskbetont stykke "Ah", f m t e  gang oppført i 
1875 med b1.a. Fritz Wedel Jarlsberg og Mathias 
Sartzpå rollelisten. Mathias Sarh 
Sammen med sin venn Mathias Sartz ble Harald 
Schmidt i 1882 utnevnt til " Griseridder"., og 
skrev i den anledning nedenstående hyldniigsdii 
til sin venn. 



Mel. Se Norges blomsterdal. 

Din fader sad en dag 
i ro og magpaa sin bag, 
da over husets tag 
der herres vingeslag, 
:: tru la, la, la, la, la 
din fader op i luften gren, 
en stork paa lange ben 
kom med en liten en :: 

Han regnet ud den sag, 
ogfandr det var den rette dag, 
og gned sau med behag 
den ovenmnte bag, 
:: Pa, la, la, la, la, la 
sau sprang han til sin kone ned, 
i slig begivenhed 
mua konen v m  med :: 

Og hun begyndte paa 
al synge: A. i, o, y, aa, 
mens manden gikk paa tau 
og vidste ingen raa ', 
:: tra. la, la, la, la, la 
Madmnen, som man hentet, kom: 
men det er noget, som 
vi ei skal synge om :: 

SM hcendte det enn& 
at sagen kom til el point, 
pointet var en dreng, 
som lua i m a m  seng 
:: ira, la, la, la, la, la 
en ting det vai; den ting stam fast 
man sau det i en hast 
ved firrste iriekast:: 

Der laa det unge liv. 
enfiugi av muntert tidsfordriv. 
uhyre primitiv 
og gruelig naiv. 
:: Tru, la, la, la, la, la 
men gutten havde de sau godt, 
ni maaneders cachot 
var heldig overstaat:: 

I samme niebliR, 
som verden jX den lille spik 
en liden stjerneprikk 
fra himlen bort der gik, 
:: Tra, la, la, la, la, la 
var stjernen Yem eller Mars, 
hvem var det sua, bevars, 
det var Mathias Sartz. :: 

Nu har vi stjernen hei; 
au nei, hvor v a h r  dog den ei; 
den gam paa to og lei: 
og skinner mer og mei; 
:: Da, la, la, la, la, la 
sau synge vipaa venners vis 
til denne stjernes pris 
o Sartz, du er en Gris :: 

Sua smiler du sau iysi, - 
med Grisen paa dit fede bryst. 
Du i ubrendig lyst 
vil prme helles cEyst. 
:: Da, la, la, la, la, la 
hurra, Mathias, h g  og sang 
skal fnJge mangen gang 
dit glade riddersprang ! :: 



Nye kulturhistoriske skiltec 

En ny seriemed kul-riske skilter er igjen Olavsklostent 
klare for ti henges opp. 
Som tidligere opplyst er dette et prosjektsamar- Antatt oppfart av augustiner-ordenen ca 11 60. LA 
beid mellom Sta rngerbmmmog Byhistorisk i dette området og hadde ansvar for geiselig 
Forening. Utgiftene deles. Denne gani3 blir det opplæring ved ispesetet. Visomheten flytiet til 
laget 6 skilter. Her er en oversikt over hvilke uwein ca 1280. 
steder i Stavanger som nil blir skiltet, og tekstene. 

Det Stavangerske Klubselskap: Hospitalet: 

Stiftet 1784med f o d  «livsglrede og hvile)) - « Anlagt 1272 av biskopTorgils.Almissehusog 
dannet og blid omgangstone. Eldste del oppfrait sykehus fortrengende fattige syke. LA i dette 
1859. Senere ptibygd. området. 
Klubselskapeis eiendom siden 191 5. AvLst 1849 av Den Kombierede indretning 

som drev arbeidsanstalt, fattigpleie og sykehus her 
Johannes skole: ti1 1897. 

Opprinnelig Domkirkens Almueskole oppfmt 
1843. Flyttet til Nymansmarken 1879. Kalt Østre 
skole. Gninnskoleundevisning. Opphmte 1970. 
Byens nest eldste skolebygning. 

UtsiktstHm oppfmt 1895 med vokterbolig for 
byens fmte trykkvannsbasseng. Taket endret 
191 7. Pseudogotikk. 
Tamet «VAlandspibC stod tidligere her. 

Solbakken: 

Lystgard oppfart 1845 av Jacob Bemer. 1889- 
1952 hjem for misjonærbarn. 
Komponisten Fartein Valen (1 887-1 952) sitt hjem 
1896-1 906. Foreldrene var bestyrere for bame- 
hjemmet 

For dem som ikke er helt «bevandret>> i 
byhistorien kan fnilgende opplyses. 
«Solbakkem er idag et stprrre privateiet irehus ved 
mi jonsiwyskolen 
«Olavsklostereb) l& i o d e t  nedenfor Kleiva- 
bappene ved posthuset. «Den Kombinerede 
indrehiing» besto av flere Irebygninger nær 
Petrikirken, hvor deler av kjepesenteret Arkaden 
d liga 

Kanskje blir det nti en &nkepause)) fm dette 
viktige byhistoriske infommsj&arbeidet fortset- 
ter. Arsaken er noe usikkerhet i forbindelse 
med den h t i d i g e  finansieringen ved innkjep av 
de vakre bl& men dyre emaljeskiltene. 

Erling Samme Kielland 



Byhistorisk Forening, Stavanger, avholdt 
m& 27. f e h  i Bankettsalen @Victoria 
Hotell. 
FPnti medlemmer hadde miatt opp. 
B j m  K. A m  ble valgt til ordsiyrer og Kjell 
Petter b h r e  til referent. 

Foreningens leder Jan Gjerde m k e t  de frem- 
m 0 a e v e l k ~ .  
Det var ingen kommemiar til nwteirnikallingen 
M8teleder leste gjennom styrets hberetning. Det 
var ingen kommentar h medlemmene og årsbe- 
rebiingen ble godkjent uten merknader. 

Kasserer John Olsen redegjorde for nkonomien 
og regnskapet ble godkjent uten merknader. 

Vaigkomiieem imrdiliii ble errderinnig bifait 

Under eventuelt var ingen saker f m I A t  

Etter grsmratet mottok E i a r  San&l, Kgre Mos- 
sige og Jan Gjerde blomster som takk for innsat- 
sen i foreningen. Jan Gjerde fikk en ekstra o p p  
merksomhet for den innsats han har utfert i foren- 
ingen i de siste fem &r, særlig som fremragende 
redaktnr av &vangeeren og ikke minst fordi at 
han i stor grad har bidratt til den nivahevning som 
har funnet sted i de siste b e .  

Kveldens med tittel "Victoria-en majes- 
tetisk 100 gring" ved Hans Storhaug, var veldig 
engasjerende og intemsant. Han fortalte mange 
anekdoter om et hotell i med- og motgang, og ga 
o@ en god h s t i l l i n g  om eierstrukturen fra 
hotellets opprettelse og fram til i dag. 
Styret for 2001/2002: 
Bent Grande, leder (ny) 
Kjell Petter bhre ,  (gjenvalgt for 2 Ar) 
John Olsen ( ikke på valg) 
Bnth Tan ( ikke pA valg) 
Svein A. Johnsen (ikke @valg) 
Jostein Soland, (ny) 

Hailward Ween ( ny ) 
vaiamedlanma: 
B j m  K. A m  (ny) 
Kirsti Laxdal (gjenvalgt) 

Randi Folkesiad (ny) 
Revisor: Jorunn Haram 
ValgsSire: Erling S m e  Kielland (gjenvalgt) og 
Jan Gjerde (ny). 

ÅRSBERETNING FOR 2000 
1. Tillitsvalgte 

Styret for 2000/2001 har bestilit av: 
Jan Gjerde, leder 
Kjell Petter bhre, nestleder 
John Olsen, kasserer 
Svein A. Johnsen, s@tmdiem 
E i a r  Sanstel, styremedlem 
BrithTan, styremedlem 
Kåre Mossige, siyremedlem 
Kirsti M. M, varamedlem 
Ingrid Herland, varamedlem 
Ivar Walde, varamedlem 

Revisor har- Jonmn Haram 

Valgkomit& har b e d  tt av Eding K S m e  
Kielland og B j m  K. Aarre. 

Styret har hatt seks meter. Styremetene er for det 
meste avholdt i Valbergtamet, og foreningen retter 
eniakk til Rune H e l g  for velvillighet i denne 
forbiidelse. Ett merte ble avholdt i Hærem-huset i 
Gamle Stavanger og ett i lokalene på Ledaal. 
Dugnader i hrbiidelse med utsendelser holdes pA 

2. Medlemmer 
Antallet registrerie medlemmer ved k k i i t  er 
306. Dette er en ~kn ing  p& 12 h forrige h k i f t e .  
Foreningen har en streng praksis for medlems- 
f h g  og medlemmer som ikke betaler kontingen- 
ten blir stmket. 
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Foreningen har to æresmedlemmer:. E i  Hedh 

og Unnleiv Bergsgard. Karin Lexow er livsvarig . 
medlun 
3. Økonomi 
Foreningens likviditet og k o n m i  har vært god. 
Foreningens egenkapital ved fomge hkifle var kr 
43.236, inklusiv en avsetning pA kr 30.000 til 
kulturhistorisk skilting. Ved siste ilrsskih var 
egenkapitalen kr 14.95 1, inklusiv en avsetning pS 
kr 15.000 til kulturhistorisk skilting. Derved var 
den disponible kapital ved kk i f le t  minus kr49. 
Reduksjonen i egenkapitalen i 2000 skyldes at 
foreningen har investert til sammen kr25.000 i 
nytt utstillingsmateriell for bruk @stands, samt at 
man i stimre grad enn tidligere har vært ene- 
ansvarlig for arrangementene. I tillegg merker vi at 
det er prisekning p& mnrtelokaler, porto og hono- 
m. 
Foreningens viktigsie inntekiskilde er medlems- 
kontingenten, som har- uforandret kr 150 pr 
k Økt medlemstilgang har gjort det mulig t i  dekke 
ekte kostnader v e d m d e  arrangementer og 
utgivelse av Stavangeren. 
Foreningen har mottatt kr 16.995 i dxiftsstnrtte fra 
Stavanger kommune. 

4. Arrangementer 
Foreningen har i 2000 hatt i alt 8 arrangementer. 

S2J2 
hm& med foredrag av Gininar 
Skadberg: "Mette Christine Zetlitz - 
Stavangerjente med sans for 
Eumpa".Kiellandshme. 

2113 Grafisk Museum Stavanger, Stavangers 
pressehistorie v1 Willy Falch og Fredrik 
Koch 

2714 AndreasCappelen: 
Arbeiderbevegelsens historie i Stavanger i 

etterkrigstiden 
Folket Hus. 

2315 Berge F m :  I Lars Oftedals fotspor. 

2718 Stavanger sett fra sjesiden. B h  med 
Trond Gjedrem, Helge Schjeldemp og Per 

2411 0 Stavanger i mellomkrigstiden. 6yadcivar 
Bodil Wold Johnsen. KiellsndshKne. 

2111 l Stavanger-katedralen i bilder. Inge BN- 
land. Stavanger Domkirke. 

Medlemmer av arrangementskomiteea har 
vært Kjell Petter bhre, leder, SveinA.Johnsen, 

E m  Sanstel og Brith Tan. 

5. Stavangeren 
Stavangeren har hatt fire utgivelser i 2000. Tigan- 
gen pA stoff er god og variert. Redaksjonskomi- 
teen har bestatt av Jan Gjerde, r e d h ,  Kike 
Mossige, Kirsti M. Lærdal, Ingrid Herland og 
B j m  K. A m .  

6. Kulturhistorisk skilting. 
Foreningen prosjektleder i 2000 har vært Erling 
Samme Kielland. 

7. Utsiktene for det videre arbeide. 
Byhistorisk Forening Stavanger har h e t  sin 
naturlige plass i et mangfold av medlemsbaserte 
kulturaktiviteter i Stavanger. 
Foreningen har i 2000 hatt jevn aktivitet i tradisjo- 
nelt mimister. Foreningensarrangementer harvart 
godt bewkt og antallet medlemmer har for fnnste 
gang passert 300. 
Foreningen kan i 2001 markere sitt 10-hjubi- 
lem. Foreningen ser med glede pA at både media 
og politikere har fokus pA byhistorien og kultur- 
historien som et verdiskapende element i byen. 
Etter beste evne vil foreningen bidra til denne 
utvikhgai. 
8avanger, den 6. Februar 2001 
Styret 
Stavanger 27.02.2001. 

@el1 Petter Lnhre 
referent 

(3imms I samarbeid med Fortidsminne- 
foreningen og Arkitektformingen. 

3/10 Kiellandhuset til debatt. Jostein Soland, 
Helge Ole Bergesen og B j m  Andersen. 
Rosenkildeloftet. 



Ny leder! 

Berit M. Grande ble valgt til ny leder med akklamasjon. Hm har vmt medlem i Byhistorisk Forening 
i flere boger ikke noe uskrevei blad innen Stavangers kuliurliv. Vi msker henne hjertelig velkommen 
med den ballast hm bringer med seg. Nye ledere har heldigvis for vane A komme med nye tanker og 
vinklinger, noe som i en hver tid h v m  nyttige. Disse, parret med de resultater som allerede er 
oppnsdd, k v m  en garanti for at Byhistorisk Forening fortsatt vil arbeide i rikiig retning. 
I foreningens ti& jubileum er det ekstra interessant ai lederklubben blir overlatt til en kvinne. Kanskje 
vil nettopp dette også lede fram til nye og spennende nyanser i foreningens medlemsiilbud. 

Vi vil benytie anledningen til il takke Jan Gjerde for dei enorme arbeidei han har nedlagt for 
Byhishisk Forening gjennom de fire Brene han har vært leder. I tillegg til ledervervet har han ogsi vært 
red* av Bavangeren i de siste fem k n e ,  en oppgave som isolert sett, er ansett for A være mer enn 
krevende. 
Resultatet av Jans arbeid er at foreningen har Wtt en betydelig niwihevnimg, noe som vi alle kan være 

stolt av. Men, det stiller ogsil krav til det nye styret. 
imidlertid hilper vi at Jan forisatt vil levere noen avsine glimrende artikler til S l o w ~ e n n .  
 an er heldigvis ikke helt ute av styre og stell i ~yhistoriik Forening. Sammen med Eling ~ m e  
Kielland skal han være vaktbikkje i valgstyret og passe pil hvem som skal inn i styret ved neste valg. 

Det er mkelig at foreningen fsr e-mai1 adresse til de som har tilgang til det. 
E-mai1 adrasen kan sendes til John Olsen eller Kjell Petter Lshre. 

Vi beklager at S n m g e m  er forsinket denne gang, grsaken er flere ,men vi forventer at kommende 
nummere vilværeirute. 

Videre takker vi for de bidrag vi har f&i til bladet og ser fiam til nytt materiale fragamle og nye 
bidragsytere. 

Bjern K Aarre 
leder redaksjonskomiteen 


