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Velkommen til byvandring sondag 9. mai kl 1300: 

tar oss med på vandring i Alexander L. Kiellands 
abarndommens gater)) - med fokus på dikterens 

haugianske røtter. 

Her fmner vi personligheter og motiver som er gjendiktet 

i hans bøker. 



Ved Kiellands grav 

For 150 år siden ble Alexander 
L. Kielland født i foreldrehuset 
ved Bredevannet. Hans biograf 
Tor O brestad valgte Sannhetens 
pris som tittelen på boken om 
Kielland. Alexander L. Kielland 
fikk erhre gjennom sitt 57-årige 
liv at sannhetene har sin pris. 

Det var sønnen av byens 
fremste handelshus som hadde 
mot til å bruke sin intelligens, 
sin musikalitet og sanselighet til 
å formulere sannheten om sin 
egen tid og om seg selv. Det fen- 
get leserne da, og det fenger le- 
serne ennå. Fordi han forteller 
sannheter om oss selv - i dagens . 
samfunn - over ett hundre år et- 
ter. 

Han skrev Stavanger inn i 
europeisk litteratur. Selv om 
Alexander L. Kielland i sine ro- 
maner, noveller og skuespill al- 
dri nevner Stavanger med navn, 
er det ingen tvil om at det er 
Stavanger-samfunnet han bruker 

i sitt arbeid. Menneskene vegret 
seg fra å hare dette nye, og an- 
grep ham som brukte sin poesi til 
nytte for samfunnet. Spesielt 
hans hjemby ergret seg og det 
fikk konsekvenser for Kielland. 
Selv når statuen over en av lan- 
dets fremste diktere skulle reises i 
1928 var det mange som mente 
at Torget var en for sentral plasse- 
ring. 

Byen har mye å rette opp. 
Men først og fremst skal Kiel- 
landåret 1999 være en verdig 

. markering av en stor forfatter, og 
et sammensatt og rikt menneske. 

Kiellands båre kom hjem 
med kystruteskipet Stavanger 1 1. 
april 1906, i sol og nordavind. 
Klokken 13 samme dag ble han 
stedt til hvile her på Lagård. 

I takk og ærbødighet legger 
jeg, på vegne av Stavanger Kom- 
mune, ned en krans på hans grav. 



Domkirkens 
restaureringsar beider 

Av Ove Hagr 
Stavanger Domkirke har vmt huk t  som gudrbus i sammenhengen& 
875 dr Fd bygningerja Norges mi&hlder er mere autentiske enn 
Domkirken. Kirken gjennomgikk store restaureringarbeider i drene 

1867 - 1871 under arkitekt von der Lippe og i drene 
1938 - 56 under arkitekt Gerhard FXschm 

I 1996foreD det en tihtahapport for kirkebygget som viste at mange 
av de sk& vi ser nd skyIdes teknikk som ble benyttet 

ved restauren'ngen i 1867 - 71. Det er satt inn ekspertise j a  Trondheim 
under de pdgded restaureringrarbeider 

HØYE STILIASER har omkranset Stavanger 
Domkirkes kor siden våren 1997. Kirken 
er under restaurering. Mange mennesker 
har reagert på at det er brukt så sterke 
ord som at Domkirken er i fodall. Det er 
kanskje ikke s i  lea å se skadene ved et 
flyktig blikk, ofte er avstanden fia den 
som står nede på bakken til detaijer som 
befinner seg høyt oppe på veggen så stor 
at skadene ikke kan observeres. 

Restaureringen er etarbeid som krever 
spesialister. Det utføres av folk fra Ni- 
daros Domkirkes Restaureringsarbeider, 
den eneste virksomhet i landet som har 
håndverkere med spesiakompetanse på 
restaurering av middelalderbygg. 

NDR ble opprettet av staten i 1869 
h r  å gjenreise Nidarosdomen, som etter 
flere branner gjennom hundrebene nær- 

mest bare var en ruin. En mindre del av 
kirken ble brukt som sognekirke. Etter 
frigjøringsverket på Eidsvoll i 18 14 ble 
Nidarosdomen utpekt som kronings- 
kirke, og gjenreisingen startet i 1869. 

I N ~ J O N E N  NDR best& av en 
rekke verksteder med tilsammen 25- 30 
ansatte håndverkere. Vel halvparten av 
dem er steinhoggere. De mnge ersme- 
der, snekkere, gipsmakere, glasmakere og 
murere. Leder for virksomheten er direk- 
tør Øivind Lunde, tidligere riksantikvar i 
Norge. De ansatte gjennomgår en spesiell 
utdannelse gjennom et intern t program 
som strekker seg over seks år. 

N b  en ser dem i arbeid er det tydelig 
at det er mennesker med en helt spesiell 
interesse for sitt fag, og det fortelles at 
denne interesse gjeme går igjen fra far til 



S e t t j a  bakken er det ikke alltid så enkelt d opphgerforvi&ngs-skadene, 
men ser en godt etter er det lett å@ v e  p13 dctaljene som er blitt rparert eller 
skzftet ut. 

sønn i generasjoner - nå ogsa fia fat. til 
datter. Det var festlig åse et par unge 
jenter svinge redskapene som dyktige 
steinhoggere. Verkstedene finansieres av 
staten med en egen post i statsbudsjettet. 
En viss inntjening har man dessuten ved 
arbeid h r  andre. Erkebispegkden i 
Trondheim er gjenreist ved hjelp av 
ekspertisen fia NDR 

I 130 ARHAR MAN altsa arbeidet med 
gjenreisingen av Nidarosdomen. Dette 
arbeidet er snart ferdig. og verkstedene 
vil da vesentlig være beskjefiget med 
løpende vedlikehold, som med 400.000 
besøkende i året er en ikke uvesentlig 
oppgave. 

DET FØRSTE SOM MATTE GJØRES p8 



Stavanger Dmkike,  var åforeta en nøy- 
aktig k a r t l e e g  av bygningens tilstand 
og skadenes m h g .  Man ble nærmest 
forskrekket da det ble oppdaget at en 
nøyaktig oppmåling av fasadene, stein 
for stein. ikke fantes. Dette er en nød- 
vendig forutsetning for det videre arb- 
eid. Altså blelrpppmåiing og uttegning av 
fasadene førspe skritt. 

TILSTANDSIWUORTER K)R KIRKEN har vært 
avgitt før, densistei 1982. Det meldtes 
da om store fisvittingsskader og o p p  
sprukne fugeri østveggen. Det førte til at 

klebersteinsbuen som omrammer det 
store glassmaleriet i østveggen ble skiftet 
u t med ny stein, forarbeidet i Trond- 
heim. I rapporten ble det ogsågjort , 
oppmerksom på at en rekke andre detal- 
jer omkring østvinduet bar preg av 
forvitring og matte holdes under opp- 
sikt. 

Riksantikvaren har tidligere anbefilt at 
tilstandsrapporten rna ajourføres hvert 
femte år. Ille var det derfor at de ansvar- 
lige ikke hadde fulgt denne anbefaling- 
en, slik at det denne gangen hadde gått 

Domkirkens indre$r restaureringen i 1867-71. Legg merke ti/ korbum og 
p h e r i n g m  av prekestolen. 



tre ganger den anbefalte tid siden siste 
iaDDOtL 

DEN NYE ~ ~ ~ N D S R A P P O R T E N  forelå 1. 
november 1996. Det er et omhttende 
dokument; vi nevner noen hoved- 
punkter: Som bygningskonstruksjon 
vurderes Domkirken %være i meget god 
stand. Det er ikke phist seminger som 

har  ført til sprekkdannelser noe sted. 
Men det er pavist omfattende og ti1 dels 
kritiske forviningsskader på korets 
utvendige dekorasjoner. Skadene skyldes 
i sø r  grad rustende jerndybler satt inn 
ved restaureringen i årene 1867 - 7 1. 
En hel del detaijer som på den tid var 
løsnet, ble reparert ved at det ble satt in 
jerndybler og brukt mørtel som tiiiot 
imtrengning av fuktighet så jernet 
rustet og forårsaket nye sprengninger. 
Paradoksalt kan det sies at den tidligere 
restaurering har laget problemer for 
restaureringen i dag. 

A v w n s m  GRUNNER kan arbeidet på 
fasadene bare fo@ i sommerhalv&et. 
Da foretas oppmålingene. Skadede 
detaljer blir reparert på stedet så langt 
det er teknisk mulig. Det blir foretatt 
avstøpninger av deler som ma fornyes. 
Disse blir forarbeidet påverkstedene i 
Trondheim i Iøpet av vinteren for så å 
bli montert på plass neste v& 

Arbeidet startet våren 1997 med korets 
nordvegg. Første halvai 1998 ble 
nordveggen gjort ferdig og stillasene 
fjernet. Etter planen skal øst- og syd- 
veggen bli ferdige i Iøpet av 1999. Fra 
mai ti1 november dette år vil kirken være 
stengt på grunn avinnvendige arbeider. 

Ove Hagir 

Tidligere restaureringer av 
Domkirken 

Domkirkens tilstand har fulgt skifiende 
tider for kirkensom institusjon og for 
byen. Hærverk, forfall, større og mindre 
restaureringer har fulgt på hverandre. I 
1577 ble kirkemurene reparert med stein 
fia kloster-ruiene i Kleiva Store repara- 
sjons- og utsmykningsarbeider ble ogSt 
utført i Jørgen Erichsons tid som biskop. 

En omhttende innvendig og utvendig 
restaurering fant sted under arkitekt von 
der Lippe i årene 1867-7 1. Før dette var 
kirken hvitkalket og hadde rødt tegl- 
steinstak Nå fikk den en gr5 sementpuss 
utvendig og skikrstein på taket. De inn- 
vendige arbeider førte til at det meste av 
det ettereformatoriske kirkeinteriøret gkk 
tapt. Det er tankevekkende at von der 
Lippe også ønsket å fjerne Andrew 
Smiths prekestol - og formannskapet 
sluttet seg til dette ved å bevilge penger 
d en ny. 

I mellomkrigsårene gdck det en hefiig de- 
batt om «@enreising av kirkens vesttam». 
Undmkelser fra 1938 ved arkitekt 
Gerhard Fischer førte til at disse planene 
ble skrinlagt. Etter annen verdenskrig 
startet man fjerningen av murpussen, et 
arbeide som ble fullført mot slutten av 
1950-årene. 

Exnanuel Vigelands lysekroner kom i 
1924. Glassmaleriet i o s ~ n d u e t  kom p3 
plass i 1957. Det er u&rt avviaor 
Sparre. Østfrontens helgenskulpturer av 
Stinius Fredriksen kom på plass i 1962. 

Jan Gjerdz. 



Fra Trankebar til 
Breiavatnet 

Tørres Bonnevie - Kongsgårds eier 
1799 - 1801 

Av Gunnar A. Skadberg 
T0m2 Bonnevie er at navn fia Stavangers historie som lenge 

bar pirret min nysjerrtghet og hvis biograf; det kan være 
p a s s d e  å avdekke det året Kongsgård skole fiirer I75 års 

jubileum. 

Denne sørlandske eventyrskikkelsen 
dukket plutselig opp i Stavanger i 1799 
og overbød "Kongen i Staden" - Gabriel 
Schanche Kielland - som dette året ville 
sikre seg eiendomsretten til Kongsgård 
for å nytte bygningene til beste for by- 
en, f. eks som arrestlokale eller som 
arbeidsanstalt. Bonnevie hadde tjent seg 
opp en formue i den dansk-norske kol- 
onien Trankebar på østkysten av India, 
forteller Johannes Elgvin i sin byhistorie. 
Men hvor kom han fra og hvem var 
han, denne Bonnevie? 

Tørres Bonnevie stammet fia en 
fiansk familie i Provene på sin b i d e .  
Hans forfedre hadde utvandret til 
Danmark fia byen Antibes vest for Nice 

Doktor Honoratm Bonnevie I på den franske kviera-hsten. Det var 

8 



Tørris' farfar som slo seg ned i Odense 
som vinhandler og gifcet seg der med 
den norske jenta Boel Comeliusdaner fia 

" Brevik 

Tørris'h, Honoratus Bonnevie, 
ble født i Odense i 1726. Etter h a -  
søytutdannelse i hjembyen fulgte medi- 
sinstudier ved Akademiet i København. I 
,175 1 ble han ansatt som medhjelper for 
dr. med. og kanselliråd Frederik van Zee 
i Kristiansand. 

I 1754 ble Honoratus gifi med 
prestedatteren Anne Cathrine Lyder 
Niisdatter (1721-1757) f i a h l i .  Etter 
to k i h l i  flytter ek'qaret til Østre gate 
i Grimstad med sine to barn, men etter 
kort tid i sørlandstettstedet døde fiu 
Bonnevie, og Honoratus satt tilbake med 
to mindreatige, morløse barn. 

I 1758 fikkHonoratus i oppdrag 5 reise 
til Stavanger for a kartiegge omstend- 
igheter omkring den raskt spredende 
radesyken. I en rapport fta denne reisen 
skrev Bonnevie: 
7 g  bmyttch ahne Liltghed til at d- 
pep "grtgad Fok, om 
hnge bavde vdnt bekjmdt oggrassmt i de 
E p ;  h+ derafNoglr m&lm mig 
dm Umhretning, at Idem Ungdom var 
Radesygen ganske ubekjedc indtil Aaret 
1709elh 1710ketmUk O r k k i b  
om Vintmn har meri en Skibshavn i 
N d e d m  afSuzvangm Paa akvSkib 
ba& drt vmet m Deel ~ e b a  M a d  
skab, som segte G n v m t i m  meddet 
nmkr Qvinhkjm der i h a m  og 
omgrensd Gaarde. D m  Madkab 
b h  i Jul& i&t udi No& 
Fmmlingrr, og de N& Fnrmtimmrr 
kom &reim umiertAn om bord at besoge 
Rwrnnc. 

Kb-t Ticfrcrat Skibet var ajei fr; begyn6te 
&kil& afde Qvindfok, som hav& vdret 
m d  udi k m h k e  Sehkab at bhve syg, 
mm de skplte sin S'dom, o g s e  til dels 
at k o m  bort f a E p m  til Steder hvor de 
som Ukjen.de kunne segr Rdd Bedrne, 
& b m a p h  &ne usmivanlige og 
f m d  $gdmn. gav ah Navn afR& 
sygm, & u m ,  uto.ligrSygdom." 

I ettemd hevdes det at Bonnevie 
var den første, norske legen som forsto 
&saken til radesyken og som skjønte at 
det var kjønnssykdommen +lis han 
hadde med 3 gjøre. 

I 1759 ble Bonnevie ansatt som 
konstituert stiftsfysikus i Mandal len - 
med bopel i Mandal. Der utviklet han 
med hell lindtende behandlui%sformer 
for smertene som fulgte radesygen. 

3. januar 1760 giftet han seg for 
annen gang. Cathrine Tørrisdatter var 
født i Mandal i 1740 som datter av 
kjøpmann, sagbrukseier og trelasthandler 
Tørris Andersen og hustru Marthe Jens- 
datter paMdmøen i Mandai. Ekteparet 
fikk fem sønner og fire døtre. 

I 1776 anla Honoratus Bonnevie 
et privatsykehus for radesykepasienter i 
Mandal etter at b1.a Stavanger hadde 
fått et slikt sykehus gjennom statlig inst- 
ruks. Fra 1792 hadde Bonnevie ogsa til- 
syn med sykehuset i Flekkefjord. Først i 
1800 fikk han avskjed med pensjon som 
embedslege - 74 k gammel. 

Sommeren 18 10 brant Bonnevies byg- 
ninger ved Mandal gamle bro ned til 
grunnen. I en tid uten forskruger, ble 
dette hans økonomiske ruin. Pakjen- 
riingenddebrannen representerte ble for 
stor for kona som døde en uke etter at 



Radcsykebwet i Stavanger ( til venstre for Wogd Cbrisfcnsens hus). 
Qgningen bie k j q t  av Jacob Kielhnd i 1844 og ble ombygget av Jens 
Zetlitz Kielhnd. A h &  L. Kielkandr fidested og senere bolig. 

hun hadde opplevd å se sin kjære fam- 
ilieeiendom lagt i aske. 8Cårige Bon- 
nevie måtte holdes igjen med makt da 
han prøvde å komme inn i den bren- 
nende hovedbygningen for å berge ver- 
dihue papirer og inventar. 

Sitt siste lev& tilbragte han hos 
sin nesteldste sønn i annet ekteskap - v& 
hovedperson, Tørres Bonnevie, på god- 
set Falkesteen ved Horten. Der døde 
Honoratus Bonnevie 8. november 18 1 1, 
85 k gammel. 

Tørres Bonnevie ble født i Mandal 8. 
Mai 1762. Han varetlet til å bli 
handelsmann som m o h e n ,  trelast- 

handleren som han var oppkait etter, 
men Tørris følte seg mer tiltrukket av et . 

liv pil sjøen. 

Allerede 12 k gammel fikk han 
følge en ostindiaher fra København. 
Etter tur nummer to til østasiatiskh- 
vann, gikk han i land i den dansk-norske 
kolonien Trankebar på østkysten av In- 
dia, der han trolig tokinn hos farbroren, 
Emmanuel Bonnevie. 

Det var i 1617 at den dansk-norske 
kongen Christian IV fikk besøk av en 
nederlender som phto at han var 
utsendt av keiseren av Ceylon for å be 



om dansk-norsk bistand i kampen mot 
portugisiske anslag mot Ceylon. Uten 
store kunnskaper om den fjerne øya i 
Den indiske hav, skrev kongen under pa 
en traktat som garanterte keimen mili- 
tær, nordisk støtte mot at kongen fikk 
enerett p8 handelen med Ceylon i tolv 
b. 

Deretter lot kongen utstyre en 
flate h r  35 000 daler - stort sett beman- 
net med nederlandske leiesoldater under 
kommando av den nyurnevnte 23 k 
gamle admiralen Ove Gedde (1594 - 
1660) 

Da Gedde ankom Ceyion, o p p  
daget han at det ikke fantes noen keiser 
av Ceylon og at nederlenderen i Køben- 
havn ikke hadde hatt myndighet til 5 
gjøre avtaler pavegne av noen som helst! 

Gedde oppsøkte da fjmten av 
Tanjore som han overtalte til A overdra 
Trankebar pa Koromandelkysten med 
2000 innbyggere til Christian IV - og 3 
tilsta Det danske Ostindiakompaniet 
handelsprivilegier pa den indiske byen, 
privilegier som kongen matte overta da 
handelskompaniet gtkk konkurs i 1729. 

Gedde lot oppføre den krafage 
"Dansborg" med ringrnut rundt byen - 
en borg som aldri ble inntatt av fiender, 
men som ble smadret aven stormflod i 
17 1 5. Borgruinene eksisterer foresatt. 

( I en parantes tar vi med at Ove Gedde 
og& tilhører v k  lokaihistorie, da han i 
1660 kjøpte krongodset pa Finnøy- 
med unntak av Hesby. Dette godset 
omfattet det meste av øya, men da ha 
døde samme &t, gikk det over til hans 
svigersønn, oberst Giersdorff.) 

Handelsstasjonen Trankebar ble 
en økonomisk fiasko og representerte et 
pengesluk for den dansk-norske staten. 
Kongen sakte derfor, uten hell, &selge 
den vesle kolonien. 

Fra 1705 ble det sendt misjon- 
ærer til Trankebar. Ivrige hermhuter- 
evangelister kunne forkynne sia bud- 
skap i Øst-India - bare de holdt tett i 
Danmark og Norge. Frittenkende og 
frittalende innbyggere av det dansk- 
norske riket ble ogsa deportert til den 
fjerntliggende kolonien! 

Fremdeles bes& kirkene Sion og 
Ny Jerusalem fra denne tid - og de be- 
nyttes i dag av tamilsk-krisme menig- . 
heter. 

I slutttasen av den perioden da 
Tørres Bonnevie oppholdt seg i Tranke- 
bar, het generalguvernøren Peter Anker 
(født i Fredrikshaid i l744 - og bror av 
Carsten Tank Anker som reiste Eidmoll- 
bygningen). Fremdeles s tk  hans guver- 
nørbolig i Trankebar - en bygning Tørris 
rna ha besøkt. 

Bonnevie tjente sine penger iTrankebar 
pa oppkjøp av bomullstoyer, silke og 
edelsteiner fra det fjerne Østen som ble 
videresolgt til Europa 

Etter 1800 mistetTrankebar sin handels- 
messige betydning, men først i 1845 ble 
kolonien overdratt til England sammen 
med kolonien Serampore. Salgssummen 
var 1.1 million riksdaler. 

Tørris hadde i første omgang opphold i 
Trankebar fra 1775 til 1793,. Han 
livnærte seg som sjømann de første irene 
i kolonien, men ener hvert investerte han 
oppsparte midler i handelsvirksomhet. 



Han tapte imidlertid hele sin formue da 
det skipet han fulgte til Europa i 1793 
ble tatt av en fransk kaper. 

Men unge Bonnevie nektet å gi 
opp. Han returnerte raskest mulig til den 
dansk-norske kolonien og gjenopptok 
sine forretninger. Slikskaffet han seg på 
nyttet økonomisk fundament for en 
bekvem framtid i Norge. 

Allerede i 1799 satte han p3 nytt 
kurs for hjemlige strender - og via 
London og København nadde han til 
slutt Mandal med sin formue i behold. 

Fra Mandal reiste Bonnevie samme vin- 
ter til Stavanger der han skulle besøke en 
venn, som dessverre ingen kilder navngir. 

I Stavanger var am anann Fredrik 
Otto Scheel kommet i vansker p3 denne 
tiden. På tross av at han selv hadde gjort 
oppmerksom på en skrivefeil han v& 
kommet i skade for å gjøre i regnskapet 
for to bruer som var anlaasom en del av 

w 

den nye veien sørover fia Stavanger, 
måtte han fratre sin stilling. med de 
økonomiske konsekvenser dette innebar. 
At 4407 rdl. i regnskapet var ført som 
2407 rdl, fikk tilfølge at han matte selge 
sin prektige, privateide amtmannsbolig, 
Kongsgård. 

Da eiendommen ble budt fram 
påauksjon den 16. desember 1799, 
regnet de fleste med at Gabriel Schanche 
Kielland ville by høyest, for han hadde 
planer om å tilby Kongsgård til allmen- 
nyttige hrml for byen. 

Kongsgård omkring 1830-drene. Bygningen fikk sin &værende form under 
amtmann Eflisch i 1759. 



Tørres Bonnevie 

Men da "Kangen i byen" ikke 
var villig til 5 by mer enn 1500 rdl. for 
en eiendom auksjonarius forlangte 2000 
rdL for, fikk den besøkende sørlendingen 
Bonnevie tilslaget da han giMc fem daler 
over takst. Tilbudet ble framsatt av hans 
svoger, Lauritz Benuon Thrap - soren- 
skriver i Jæren og Dalane fra 1795 til 
18 12 - og med bopel i Egersund fra 
1796. 

Bonnevie drøm te om å skape seg 
et permanent oppholdssted i Stavanger, 
men på en reise han foretok etter besøket 
i Stavanger julen 1799, traffhan assessor 

. Kræfcing Fra godset Falkensteen ved 
Horten, for øvrig i et selskap som ble 
holdt hos en søster av Bonnevie. Kræf- 
ting var en nær slektning av Bonnevies 
gode venn fia Trankebartiden - gener- 
alguvernøren. Dermed ble Bonnevie 
invitert til godset ved Horten - et gods 
han likte så godt at han sa seg interessert i 
å kjøpe det. 

Kort tid seinere fikk derfor soren- 
skriverThrap i Egersund melding om å 
by Stavangereiendommen ut for salg 
igjen, for nå ville Bonnevie heller etablere 
seg på Østlandet med sin danske kone 
Sofie Amalie Shlegel- og etter hvert ni 
barn. 

Stadskaptein Gabriel Schanche Kielland 
måtte punge ut med 2224 rdl. for å sikre 
seg Kongsg&d da den på nytt kom for 
salg 8. august 1801. 

Tørres Bonnevie døde på Fakensteen 6. 
april 1820. Han ble gravlagt påBorre 
kirkegård. I 18 1 1 var han en av de stør- 
ste bidragsytere til landets første 
universitet. 
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I årene 1859 - . -..,. .. , 
. . 

1864 ble huset i Verks- ,.. , 
. ., gaten benyttet av Misjons- . . -. ' ' ' , .. . - ; - .  . . 

skolen, innen skolen fikk .~.-  -.-_ 
'--. , ,. sitt eget hus på andre sid- 

en av byen. Senere ble 
huset kjøpt av rørlegger og 
blikkenslager Jacob B 
Helvig ( l  844 - 1934). 
Det er han vi ser stående 
med sitt lange skjegg ved 
siden av sin karakteristiske 
salgsvogn. Her presenterte 
han sinevarer med eldig 
tekstreklame- rim. 

Helvig var en id6 
rik personlighet både når 
det gjaldt produksjon og 
reklame. I 1866, bare 22 
år tok han borger 
brev som blikkenslager og 
kobber-smed. Han hadde 
en spekulativ trang til å gi 
seg i kast med produksjon 
og oppgaver som ofte lå 
langt foran sin tid. 

Denne gangen tar M turen til Storhaug 
bydel, Verksgaten 29-3 1. Her står " 
Worsehuset", som i 1852 ble flyttet fia 
Torvet for "å skafTe bedre forbindelse 
mellom byen og havnen". 

Dette huset lå mot Torvet foran 
dagens "Hauge påTorvetn og ble også 
benevnt "Preussa-husetn. Hauges hus 
ble kalt for "Bagbygningen". 

Tidligere var "Worsehuset" eid og 
bebodd av Gabriel Schanche Kielland, 
innen han flyttet over på andre siden av 
Torget, til det som seinere ble kalt 

den bevavt, mon tro? 

På et meget tidlig tidspunkt satte 
han i gang med tilvirkning av blikkem- 
ballasje til hermetikk-indusmen. Først 
med 1 112 liters spann til å erstatte 
tredunkene i ansjosnedleggeIsen. Senere 
ble han engasjert av en rekke hermetikk- 
fabrikker i produksjon av mindre esker 
for skinn- og benfri ansjos og sardiner. 
Mange av eskene var meget forseggjorte, 
b1.a fikk han i oppdrag å kopiere de 
fianske sardineskene som var forsynt 
med ovale messingskilt på topplokket. 
Disse skiltene fikk Helvig laget i Arbeids- 
anstaltens av de innsatte, 

Håbeths hus. - 
'-X 



"staltarne" som med slegge mot en aske- 
stubbe slo ut gravyren i messingen. Selv 
om arbeidskraften var billig, ble eskene 
fot kostbare - så denne luksusen ble ikke 
gammel. Lokkene ble for øvrig også 
loddet for hånd. 

I sesongen hadde Helvig opp til 
45 svenner i arbeid. De arbeidet på skift 
og produserte både verktøyet og 
boksene. 

Jacob Helvig hadde hele livet en 
sterk kunnskapstrang. Han foretok en 
rekke reiser i Europa og USA og var re- 
presentert på utstillinger og messer, i 
1872 i København; i 1880 og 1886 i 
New York; i 1886 i Liverpool %Ant- 
werpen og senere i Stockholm. 

Sammen med Thorsrein Bryne, 
en annen fremragende forretningsmann i 
byen, kjøpte Helvigen fabrikki Smm- 

steinen for nedlegging av kjøtt og deli- 
katesser. Fabrikken var en av de første 
som la ned fiskeboller i kraft og røkt sild i 
olje. Senerestartet han opp hermetikk- 
fabrikken Norwegian Smoked Sardine & 
Co i Østervåg 47. 

Jacob Helvig sa om seg selv at 
hans gjerning var åeksperimentere, noe 
som nok tilfredsstilte hans skapemang, 
men som ikke ga de store økonomiske ut- 
teiiinger. 

Til høyre pa bildet ser vi lyst- 
huset i hagen som han anla på nabo- 
tomten mot nedre Blknborggate. 
Begge disse eiendommene ble i 1900 
kjøpt av Preserving Co NOR - senere 
Standard Ltd. Helvig bodde selv i 2. 
etasje. I tredje etasje bodde kaptein 
Colban, hans sønn ble ambassadør i 
London. 

Halvor P e h  

Jucob Helvigvar en dyktigmrkeds@rer, som her medsin karakteristiske sa&vogn hvor 
sa&bdkapet varformetph rim. 



i 3tavanger og omegn 
mellom 1940 - 1945 

Av Oddvar Heriland 

Da jeg ble spurt av deg om jeg kunne gi 
opplysninger om de fire tobakkeskene 
du har fra 1944, tenkte jeg at dette var 
en helt ordinær oppgave, men det ble 
det ikke. 

Jeg var ikke fylt 1 1 k da krigen 
brøt ut i 1940 og damin far hadde en 
liten Morris varebil hvor hele familien på 
syv fikk plass, evakuerte vi til slekt på 

18 

Helland i Gjesdal. Lite visste vi at det var 
nettopp her krigen raste, vi kunne stå på 
tunet og se på tyske Stuka-fly som bom- 
bet norske stillinger i Dirdal. En aemen- 
ning av min mor ble drept der. 

Under krigen var det i likhet 
med andre varer også mangel på tobakk 
Mange kjøpte derfor små tobakksplanter, 
ca 10 - 15 cm høye, som ble plantet 
sammen med poteter og grønnsaker i 
egen hage, midt i sentrum av byen eller i 



kolonihager. Noen fikk også avtale med 
med bønder om leie av noen kvadrat- 
meter og hvor leien var en del av avlin- 
gen- 

Det var ikke mange barn som 
fikk en så god omsorg som h n s  tobak- 
ksplanter fikk. De fikk riktig vann og 
næringsmengder og ble skjermet med 
jutesekker når det blåste, og hjulpet opp 
i høyden med hesjestaur og ståltråd. 
Varsomt ble de høstet og knyttet sam- 
men i bunter på 4 - 5 blader, avhengig 
av størrelsen og deretter hengt til tørk på 
loftet hvor det var lunt og varmt. 

Sent p% høsten, eller vinteren, ble 
bladene tatt forsiktig ned og pakket mel- 
lom kartong med steiner som tyngde for 
å få den rette form. 

Det ble avtalt med tobakk,+ 
tabrikker i Stavanger om betingelsene. 
De kunne variere noe både med pris og 
mengden tobakk som ble trukket fra, og 

som kunne være en del av betalingen. 
Tobakksbladene s u l e  tilsettes konser- 
veringsmiddel med smaksom bestod i å 
legge disse i mørksirup som var utvannet 
og gjerne tilsatt noe sukker og krydder. 
Man kalte denne operasjonen for å Gr- 
mentere tobakken. 

En av disse fabrikkene var l? Ped- 
ersen & Søn påNytorget 8. også kjent 
for sin gode skråtobakk, snus og ikke 
minst håndlagedesigarer som nærmest 
var blitt et varemerke. Min søster fikk 
jobb her i 1937, men det var ikke her 
min far fikk de beste betingelsene. Han 
hadde forhørt seg rundt, og det var ikke 
om å gjøre å f-3 den beste kvalitet, men 
mest mulig tobakki vekt. Dette var det 
beste byttemiddel til andre varer som det 
nærmest var umulig å få tak i. 

Alt ble brukt på tobakksplanten, 
bladene gikk til tobakk, men den tyk- 
keste delen ble oppskåret til "knott". 1- 2 
millimeter store firkanter som ble brukt i 

Fotoene p& denne siden er tatt av fo fatteren, Odvar  Høiland Han er en av 
de &rende kreftne i Madla Historiehg 



Slik kunne det se ut i bagene på Våland under krigen. Dette 
bildrt w fiut Kaptein Ldnges gate. *) Vdlandr-bilder 1 

pipene og som var ekstra sterke og vonde 
i smaken. 

Noen tygget også på stilken for å 
lindre suget dersom kvoten var opp- 
brukt, for i likhet med matvarer gikk 
også tobakkps rasjoneringskorter som 
ogsåikke-røkere fikk, men som de be- 
nyttet til å bytte til seg viktigere varer. På 
denne måten levde de også et sunnere 
liv. Det kunne dreie seg om aådsneiier, 
silkesaømper, lær, sukker, hermetikk for 
ikke å snakke om egg, smør, kjøa, mel og 
melk. De sismevnte varer fikk man byt- 
tet ti1 seg på "landet". På grunn av dette 
byttesystemet var det ikke bare røkere 
som plantet tobakksplanter. 

Det var 15 - 20 kvinner ansatt hos l? 
Pedersen. Arbeidet besto i pakking og de 

fikk anledning til å ta "oppsopetn på 
gulvet hver kveld. Dette gikk p5 
rundgang - og jentene brukte det som 
byttemiddel. For røykesugne mannfolk 
på Jæren var det godt nok på den tiden. 

Ofie fikk jeg være med på dette 
spennende oppdrag, det å samle mat til 
hjemmet Flere ganger ble jeg skremt da 
min søster avslo tilbud om litt egg i 
bytte. Hun sa til meg senere at hun visste 
om steder som satte større pris på hennes 
"oppsop" - og hun fikk til stadighet rett. 

Rogaland Tobakkfabrikk lå i Olav 
Kyrresgate 40 og Lloyd Tobakkfabrikki 
Eiganesveien 9. (Nå Finns konditori) 

Vmnlig hilsen 
Odavar 
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Stavanger i 
reformasjonsårhundret 

Bearbeidet fer Sravan e m  av Jan Gjerde 
etter en tekst au re P tor E. A. Eriksen 

Den siste katolske biskop I Den første lutherske biskop 

Biskop Hoskuld var den siste katolske 
biskop i Stavanger. Han foresto denne 
oppgaven i 24 år, til han ble avsatt i 
15 37. Hoskuld, som hadde restaurert 
Domkirken og forøket dens samling av 
relikvier, ble vitne til at den katolske kirke 
måtte vike for det han kalte "denne for- 
dømte vantro og lutheri, som mange 
dessverre er fbrblindet av". Han var den 
siste av landets katolske biskoper som ble 
avsatt. Han ble tatt til fange av den 
danske befalingsmann Tord Rod, og 
både Domkirken, dens eiendommer og 
Bispegården (Kongsgård) ble lagt under 
kronen. Alt hva Domkirken eide av 
materielle verdier ble røvet - i 15 5 8 ble 
til og med kirkens fem Mokker tatt ned 
for å bli skipet til Danmark. Skipet 
forliste imidlertid ved Håstein. 

Tord Rod, som altså sørget for 
avsettelsen av den siste katolske biskop i 
Norge, forlenet både Bergenhus og 
Stavanger len. Lensherren hadde sin faste 
bolig i Bergen og han kunne bare være 
til stede i Stavanger ved særlige 
anledninger. Biskopsgården var i denne 
perioden lensherrebolig, men det var 
fogden og hans skrivere som hadde sitt 
tilhold her. 

Også Utstein Kloster ble lagt inn under 
kronen og den ble en verdslig forlening. 
For m i g  merket man ikke såmye til det 
egentlige reformasjonsverk Katolske 
prester ble stående i sine kall - og det 
gikk hele fire år før s&t fikk sin første 
lutherske biskop. 

Jon Guttormsøn ble innsatt i 
1541 og han ble den eneste norskfødte 
biskop på Stavanger bispestol etter 
reformasjonen og før 1925. Han sørget 
for å istandsette Domkirken etter mange 
år med forfaii, men under et besøki 
København i 1557 for å søke hjelp til å 
rette opp skavanker i bispedømmet, fikk 
han plutselig avskjed. Han ble etterfulgt 
av Jens Gregerson Riber, tidligere biskop 
på Færøyene. Han var imidlertid langt 
opp i årene ogman måt-teetter kort tid 
skaffe ham en hjelper i embedet, 

P i o k t  mot Kongsgåd 

Dette var en vill og voldsom tid. Sjøen 
var full av pirater, og Stavanger lå i særlig 
grad åpen og ubeskyttet. I 1539 kom 
KristoferTrondsønn Rostung, som tid- 
ligere hadde vært i erkebiskopens tjen- 
este, og den tyske piraten Lange Herman 



seilende inn til Stavanger med 60 mann 
under våpen. De hadde allerede ranet 
Utstein Kloster og hadde Kongsgård 
som nytt mål, Her møtte de imidlertid 
motstand, og forsøkte derfor å sette 
Kongsgård i brann. Forsvaret av Kongs- 
gård ble dagitt opp, men man unngikk 
større brannskader. Ransmennene fikk 
det de var ute etter - i første rekke verdi- 
saker og mat. 

24 av piratene som deltok i røv- 
eriet mot Stavanger ble tatt ved Lista og 
ført til Bergen, hvor de ble hengt. Men 
både Kristofer Trondssøn og Lange Her- 
man kom seg unna 

Nedgangstider for Stavanger 

Årene etter reformasjonen ble en ned- 
gangs- og forfalstid for Stavanger. Det 

fiemgår av dokumenter at skatte-evnen . 
var blitt kraftig redusert. Antallet borgere 
var få og den driftigste av disse var Østen 
Jonssøn. Han fikk festet fra lensherren et 
stykke land utenfor byen "hvilket han 
fast afraa Rod har ladet bekoste at op- 
bygge og forbedren. Den gård som han 
således ryddet, fikk han brev på i 1579 
at han kunne beholde mot en avgifi til 
kongen. Denne gårdens navn var 
Egenæs. 

1 lensregnskapene finner man 
ikke oppført toll påvarer som er utført 
fra byen, derimot finner man toli på 
trelast fra Rfilke og hester fia Jæren. 
Handelen med utlandet foregikk aitd 
direkte med landdistriktene og ikkevia 
byens borgere. Denne måte å drive 
handel på ble en stor hemsko for Stav- 
angers utvikling i denne perioden. 

Slik mener Andm B d e i m  at dm nye Bispegårdm fia 1574 la (aifobold ti/ 
Mariakirken og Domkirken 



Bispegården ble kalt Kongsgårdja Christian NS tid Reformasjonen 
firte til at  bongemakten overtok kirkens eiendommer, deriblant 
bqegdrhn. Det har aldri boa2 konger pd Kongsgård men bygningen 
ble gjennom drhundrer tilholdrsted for konge- og statsmaktens 
rppresenz2nh-r i Stavanger. 

Byens anliggaide ledes av Borgermestere 
og Rådmenn. I 1562 nevnes det fire 
rådmenn. Man hadde imidlertid ikke 
noe rådhus, og søkte derfor Kongen am 
å få den gamle Mariakirken overtatt for 
dette bruk..Den hadde stått ubenyttet 
siden katolisimens dager og var forfalt. 
Den må hastått åpen, for det foregikk 
både drukkenskap og annen ''uskikkelig- 
het" i bygningen. Kongen ga sitt 
samtykke, og den gamle kirke gjorde i 

århundrer senere tjeneste som rådhus og 
som lokale for lagtinget. 

På samme tid ble den gamle bis- 
pebolig tatt i bruk som lensherrens bolig, 
om enn bare for en kortere tid. I 1 568 
forlenes Stavanger len til Hennk Brock- 
enhus, samtidig som lenet blir skilt ut fia 
Bergenhus. Både han og hans kone var 
født i Norge. De kom til Stavanger som 
nygifte, men Elisabet døde på Kongsgård 



ti årsenere etter å ha blitt syk under et 
opphold på Finnøy. De hadde gitt Dom 
kirken en ny kostbar prekestol og nye 
alterklær. Til sin kones minne lot han 
ogsåsette opp et epitafium, som fortsatt 
finnes. 

Jørgen Erikss0n befester 
protestantismen 

Det var et hell for Stavanger at man sam- 
tidig med en godsinnet lensherre også 
fikk en nidkjær og sterk biskop i Jørgen 
Erikssøn. Han ledet stiftet i hele 33 år. 
Jørgen Erikssøn var født i Haderslev 
1535 og kom til Norge som rektor i 
Bergen. Han ble senere slottsprest på 
Bergenhus. I denne perioden fikk han 
anledning til åstudere teologi i Køben- 
hanvn og ved flere universiteter i Tysk- 
land i til sammen fire år. Som biskop 
viste han snart at han var full av lyst og 
vilje til ågjøre en innsats for sitt stift. Det 
var først under denne biskop at prote- 
stantismen for alvor ble noe mer enn et 
ytre trekk i stiftet. 

I 1574 fikk den nye biskop 
overta Domkapitlets gamle eiendom 
"Kommunsgårdenn som eiendom for seg 
og sine arvinger. På den tiden var det 
kun tilbake grunnmuren av den gamle 
bygning på gården. På denne oppførte 
han en ny bygning, for øvrig med 
tømmer som var tatt ut fra Bispegodsets 
skoger. 

På samme tid ble St. Olavsklos- 
teret i Kleiva tatt ned. Det hadde lenge 
vært en ruin, og folk forsynte seg med 
stein etter behov. Det ble nå bestemt at 
restene av klosteret skulie benyttes til 
istandsettelse av Domkirken, og hvis det 
ble noe til overs skulle det anvendes til 
Latinskolens beste. 

I alle sine foretagender hadde biskop 
Jørgen Eiikssøn en god støtte i lensherre 
Henrik Brockenhus. Hans etterfølger fra 
1578 ble Kristofer Valken. Hans navn 
hadde hatt en god klang i Stavanger, 
etter at han i Bergen hadde opptrådt fast 
overfor tyskerne. Men nå var han blitt 
rentemester og riksråd og fia 1596 rikets 
hovmester. En mann med slike høytstå- 
ende verv kunne selvsagt ikke ta seg av 
sitt len annet enn på avstand. Han 
beholdt Stavanger len like til sin død i 
160 1 - så i 23 år måtte byen tåle at dens 
fiemste embetsmann var fraværende fia 
byen. 

Kamp h r  byens prniilegier 

I den siste menneskealder av det 16. 
århundret ser det ut for at byen har 
framgang, om enn i det små. I 1579 

Biskop Jørgen Eriksen ledet Stav- 
anger St.$ i 33 år. Med ham j k k  
protestantismen fotfeste i landrdalen. 



oppnådde man nye privilegier, de første 
siden Erik av Pommerens dager. Det 
heter i disse, Fredrik den 2.s privilegier, 
at " paa det Stavangers Borgere saameget 
desbedre ban blive ved Magt og have sin 
Næring og Bjerging, forbyde herefter 
d e  Bissekremmere, Bønder og Bonde- 
drenge, at drive Kjøb og Salg enten i 
Stavanger By eller paa Landet der om- 
kring, hvis de ikke først afiægger Ed som 
Borgere og deltager i Byens Utredelset" 

Skipsbygging var heller ikke 
ukjent i byen. 1 1590 hadde en av byens 
borgere bygget et skip som han solgte til 
skotten Konstatin Ramsay Lensherren 
på Bergenhus ville forby skotten å føre 
skipet bort, med henvisning til en for- 
ordning fra Fredrik den 2.s tid om at 
det ikke var tillatt å selge skip bygget i 
Norge til utlandet før etter ti k Ramsay 
fikk imidlemd hjelp av kong Jakob den 
bte, slik at skipet ble utlevert. 

Da det var klaget over at det i 
Stavanger ble krevd alfor stor "sise" av 
utenlandske drikkevarer som ble innført 
til byen, ble det bestemt at "sisen" av 
slike varer skulle være de samme som i 
Bergen. Privilegiet avsluttes med at 
KongentarBorgermest@ IVihenn og 
menige borgere i Stavanger, deres hus- 
uueG barn, folk og gods isin hegn* vern 
og beskyttelse. 

Problemeneforb~en~arikke10~ 
med dette. Man fikk stort bry med bøn- 
dersom t o k b o ~ k a ~ ,  mensom b e l  
ikke flyttet til byen. De drev fortsatt 
handel på landsbygai henhold til sitt 
borgerbrev. Spesielt var endel bønder P% 
Lista til bry og imtasjon.Nb de krevdes 
for sine avgifter til byen og ellers ble 
minnet om sbe hdiktelsersom 
ere, unnskylte de seg med at de var 
bønder og betalte sine avgifter ti1 fogden. 

1587 gikk det ut kongebm om 
at lista-bøndene fikk bosette seg i byen, 
hvis de ville drive borgerlig næring. Det 

forbudt for dem bygge men 
koWbrwhaddeikke 
ning P' den tiden. Ti ser man at 

pa "P P' 
lingfrastavangers 
N i h n  ridm- "1" Br~nningogfogd 
Kristen Trane. 

S-r får byvedtekter 

godt innblikk iborgernes ddige liv 
og forhold fat. vi gjennom de byved- 
tekter som ble vedtatt på et borgemøte i 
1594. De starter med pliktene overfor 
kirke og prester. De borgere som ikke på 
de tre store hørider besøker kirken og 
der ofier til presten, skal betale en halv 
daler i bot. Den samme bot skal betaies 
dersom en på tre etterfølgende søndager 
ikke går i kirken. Det var byfogdens plikt 
å legge merke til slike og sørge for at de 
ble straffet, I en paragraf om "Natte- 
ravner" heter det at det beklages at 
unogle unge Isse Kompaner om 
Nattetide omløber på Gader og Suæder 
med Vaaben og Verge, raaber og skrigr 
ligesom andre Bestet og Gaster". Byfbg- 
den må sørge for at vakten har et flittig 
øye med slike personer og setter dem i 
fingsel. Det innskjerpes saengt 
steiner og ovner skal være i god stand, og 
de s M  hlig inspiseres av en dertil o p p  

mann.Om fremmede kjøpmenn 
,, kommer til byen med gne 
bestemmes det ar de sd i apne 
b b o d u  mot gaten i 14 dager, hvor de 

selge i sto* og smatt til borgerne. For 
dette de betale en avgift byen. Vil 
de lenger, kan de ikke selge i smått, 
bare i støm p i e r .  Ingen må huse frem- 



Aksisseboden ved 

mede eller udendinger uten å havarslet 
øvrigheten, slik at deres pass og papirer 
kan bli undersøkt. Borgermester og 
rådmenn skal innfinne seg i retten på 
Rådhuset kl 8 om morgenen. Densom 
kommer for sentmå bøteen skilling til 
de fattige, men blir han borte hele dagen 
skal han bate 4 skilling, som tiifaller hans 
kolleger i rådet innen han tar sin plass 
den neste rådstuedag. 

Blant de Fremste borgere i den 
siste del av århundret må vi først og 

Skolebekken, 
hvor &t b k  
krevd inn avgift 
for varer som ble 
@rt til byen for 
sdlg. 

fremst nevne Kristen Kristensen Trane. 
Han kom fra Jylland sammen med to 
brødre, den ene ble prest på Rennesøy, 
den andre fogd i Sunnhordland. Trane 
ble fød t i  1533 og døde i 1600. Hans 
kone var norsk Fra Kristen Trane ned- 
stammer familier som gjennom et par 
hundre år kommer ul å utgare Stav- 
angers patrisiat. Med ham begynner altså 
en innflytung av jyder som ble byens 
driftigste borgere, og hvor det finnes 
etterslekt spredt over hele landet. 



Samfunnsby geren 
som forbyg $ e seg 

Det er med blandede blelser man starter 
på Torbjørn Kindingstads bok om Arne 
Rettedai. Er det mulig h r  en lokal jour- 
nalist å gi en troverdig framstiiling av en 
så kontroversiell person som Ame 
Rettedai? 

Når boken er lest, må det fastslk 
Dette er det ærligste og modigste som til 
nåer skrevet om Rettedal. For ti årsiden 
viile en bok som dette havært en umul- 
ighet. Dessuten er det klart: Det er ikke 
personlighetstrekkene til Rettedal som er 
det viktigste, selv om også denne siden 
av tiamstiilingen er interessant. 

Bokens viktigste del er bidrag til 
vår nære byhistorie; kommunesammen- 
slåingen i 1965, arbeidet for åposisjon- 
ere Stavanger som oljehovedstad, besk- 
rivelsen av det dynamiske samspill mel- 
lom et knippe menn i næringslivet, kom- 
munen og kommunepolitikken. De ut- 
gjorde et 'bvinning teamn som vakte opp- 
merksomhet og beundring. Deretter 
følger beskrivelser og anaiyser av politisk 
innsats på fylkes- og riksplan hvor Stav- 
angers interesser ble sterkt ivaretatt. Det 
er i denne perioden samfunns-byggeren 
Ame Rettedal trer fiam og setter sitt av- 
gjørende stempel på utvik-lingen. Påen 
glimrende måte har Kindingstad maktet 
åvelge ut episoder som gir framstillingen 
1iv;samtidig som de belyser vesentlige 

trekkved situasjonen, personene og den 
politiske kampen. 

Personlig var jeg mest spent på 
Kindingstads tiamstilling av Rettedals to 
perioder som leder av Rogalandsbankens 
styre. Det er positivt overraskende å 
registrere at Kindingstad meget fortjenst- 
fullt har maktet å gi en framstilling som 
underbygger at det meste som gikk galt i 
Rogalandsbanken i 1980-årene var 
strategier, engasjementer og saker som 
enten var initiert av styret eller behandlet 
av styret. Rettedais stadige utfall og anfall 
rettet mot "administrasjonen" (detsam- 
me gjelder for hans tid i Fylkeskom- 
munen, SIR og NSB) har fatt en noe 
overbærende beskrivelse - men for de 
som satt "ringsiden når Rettedai ledet 
møtene, var det ikke bare hyggelig å være 
til stede. 

Rettedai er ikke den eneste som 
har interesse av å gi liv til myten om at 
Rogalandsbanken var en veldrevet bank 
fram til 198 1 og at det han kom tilbake 
til i 1986 etter årene i regjeringen var et 
"galehusn. 

I Rettedals periode som styrefor- 
mann fram til 1981 hadde Rogalands- 
banken i en årrekke en lavere egen- 
kapital, et mindre enblocfond, lavere 
rentemargin, høyere drdkkostnader, 



lavere "andre inntektern enn de øvrige 
distriksbanker. Utbytte til aksjonærene 
var år for år lavere enn nivkt på tiisva- 
rende aksjer. Bankens soliditet ble svek- 
ket også i normale driftsår. 

Forklaringen p3 denne situa- 
sjonen var tre faktorer: Bankens kontor- 
og filialnett var blitt utvidet M g  og 
sammen med nye bankbygg førte dette 
til økte kapitai- og driftskostnader. Ban- 
kens låneekspansjon var basert på "kjøpte 
innskudd" i pengemarkedet, hvilket 
førte til høye fundingkostnader sam- 
menlignet med konkurrerende banker, 
samtidig som banken ble sårbar for 
rentesvmgninger i det kortsiktige peng- 
emarkedet. Rogalandsbanken hadde sitt 
virke i en del av landet som var mål for 
etableringer og ekspansjon fra de store 
forretningsbankene i Oslo og Bergen og 
hvor også internasjonale banker drev 
aktiv markedsbearbeidelse. Dette stilte 
krav til kompetanseopp-byg@ng, Sam- 
tidig som marginene ble presset. 

Rettedal ledet banken slik at den 
kunne møte framtiden med et topp 
moderne kontomett, evne til å følge det 
lokale næringslivs kapitaibehov og en 
oppbygging av bankens organisasjon 
som skulle gjøre den istand til å møte økt 
konkurranse. Medaljens bakside var at 
ekspansjonen på disse tre fronter sam- 
tidig førte ul en gradvis svekkelse av 
bankens soliditet. Bankens lønnsomhet 
fulgte ikke veksten og var i hele perioden 
for svak 

Grunnlaget hr Rogalandsbank- 
ens fall lå i at styret ikke lyktes i å møte 
de strategiske utfordringer banken sto 
overfor utover i 1980-årene. På tross av 
bankens svake fundament allerede fra 
slutten av 1970-årene, fortsatte banken 

ekspansjonslinjen med nye kontor- 
etableringer og investeringer i bankbygg 
og i eiendomsprosjekter. Kronen på 
verket i denne strategi ble St. Olavs- 
komplekset. Grunnlaget h r  bygge- 
planene ble lagt av Rettedai ved tomte- 
oppkjøp allerede i siste halvdel av 1970- 
årene. 

Man kan selvsagt si at ingen kun- 
ne forutse at eiendomsverdiene skulle 
stupe slik de gjorde etter kollapsen i 
oljeprisene i desember 1985. Eller kunne 
man det? Akkurat dette blir et viktig 
spørsmål når historiens dom skal felles. 
KB. Knutsen ville selge i tide og hadde 
kjøper klar. Men styret sanei og det 
skulle koste bankens aksjonærer, Fokus 
bank og banksikringsbndene over en 
halv milliard kroner. Men, sammenlignet 
med overskridelsene i oljesektoren, er selv 
dette blitt for småpenger åregne. 

St. Olavprosjektet var Rettedals 
ektefødte "baby". I dette prosjektet sam- 
les trådene spunnet av høyrepolitikeren, 
ordføreren, byggelederen og bankled- 
eren. På revy ble han fremstilt som 
«solkongen» og det illustrerer Rettedals 
retoriske overmot at da han under et 
arrangement i forbindelse med inn- 
vielsen av St. Olavkomplekset blespurt 
om han ikkesyntes St. Olav lålitt 
usentralt til i forhold d Sentrum, så 
svarte han: "Da flytter vi Sentrum!" 

Den endelige og fullstendige 
historien om Arne Rettedal er ennå ikke 
skrevet. Heller ikke historien om Roga- 
landsbanken. Men for første gang fore- 
ligger det en bok som setter ord på 
paradoksethe Rettedal: Han var 
samfunnsbyggeren som forbygde seg. 

Jan Gjerd 



BYHISTORISK 
FORENING STAVANGER 

Årsberetning for 

1. Ovmsmskt 
1998 har vært et godt arbeidsår for 
ByhistoriskForening Stavanger. Aktivite- 
ten har vært høy på d e  områder, og 
medlemstilgangen har vært god. Det har 
vært svært god oppslutning om alle for- 
eningens arrangementer. Foreningens 
økonomi og likviditet er god. Styret ret- 
ter en takk til samarbeidende foreninger, 
Stavanger kommune og m u h e  for 
godt samarbeid. Likesa takk til bredrags- 
holdere og bidragsytere til Stavangeren 
for innsatseni 1998. 

2. T&* 
Styret har i 1998 besdtt av Jan Gjerde, 
leder; Kjeil Petter bhre,  nestleder ; Jane 
Nes Wæhler, sekretær; John Olsen, kas- 
serer; Lars Vaage, Kåre Mossige og Einar 
Sanml, styremedlemmer. Aud-Unni 
Finnebråten, E. Kåre Johannessen og 
Magne Nødland, varamedlemmer. Det 
er avholdt syv styremøter. 

Foreningen hadde pr 3 1. desember 
1998 260 betaiende medlemmer. Tii- 
gangen på nye medlemmer i 1998 var 
53, mens 30 ikke fornyet medlemskapet. 
Det gir en nettotilgang på 23 medlem- 
rner.1 januar 1999 h& foreningen fått 
ytterhgere 10 nye medlemmer. 

4. Økonomi 
Foreningen har gjennom hele året hatt 
god likviditet. Kassebeholdningen ved 

årsskiftet var kr 79 809,9 1 inkludert kr 
60.240,- som er bundet til kulturhisto- 
riskskilting. Det er mottatt driftsstøtte 
fra Stavanger Kommune på kr 13.798,- 
og kr 5000,- til kostnader i hrbindelse 
med Stavanger Bydg Til prosjektet kul- 
turhistoriskskilting er det i 1998 motatt 
en ny bevilgning pa kr 40.000,- fia Olga 
Berentsens legat. Stavanger Havnevesen 
og Fred. Hansen har bidratt til finansier- 
ingen av kulturhistoriske skilter med til 
sammen kr 9.760. Medlemskontingen- 
ten utgjør kr 36.600. Kontingenten har 
vært uendret i en årrekke. På tross av 
økte utgifter til bla. trykking, porto og 
leie av lokaler m.v. anser ikke styret det 
som nødvendig a øke kontingenten, idet 
kostnadsveksten til naer dekket ved økt 
medlemstilgang. 

X Arrangmmtcr 
Foreningen har i 1998 hatt 8 arrange- 
menter. 

10.02.98Årsmøte. Foredrag m Finn 
Bringsjord: Noen synspunkter pi3 Sta- 
vangers aller eldste historie. 

14.04.98 Omvisning og orientering om 
Kongsgårds historie v1 lektor Ove Eide 

12.05.98 Byvandring- "I Peder Severin 
Krqers Stavangerske fotspor"Ved 
Gunnar Skadberg 

07.06.98 Byvandring- "Fra Kjelvene til 
Rarnsvig" ved Halvor Sivertsen. Felles- 
arrangement med Fomdsminneforenin- 
gen i Rogaland. 

02.07.98 Stavanger Bydag- Stavangers 
eldste historie, med bidrag av Knut 
Helle, Arnvid Lillehammer og Torgrim 
Titlestad. 



14.09.98 Markvandring på Hundvåg 
Fellesarrangement Historielagenes Felles 
råd. 

13.10.98 Stavanger i billedkunsten. 
Foredrag ved Halvor Pedersen 
Fellesarrangement med Stavanger 
Kunstforening. 

17.1 1.98Bak kulissene på AmS v1 Per 
Hernæs. 

Arrangmzm~kmitken har bakfttav 4eII 
PntrrLdhrc, h&, ogJane N m  Wahh. 

d. Stavangeren 
Medlemsbladet er utgitt med tre utgaver 
i 1998. Redaksjonen har bestått av Jan 
Gjerde, redaktør, Kåre Mossige og Bjørn 
K Aarre. 

Z K&bistorrjksWg. 
Kulturhistoriskskilting er et samarbeids- 
prosjekt med Stavanger Kommune, 
kommunalavdeling kirke. idrett og kul- 
tur. 29. mai 1998 ble det første i en serie 
påsyv skilt avduket. Foreningens pro- 
sjektgruppe har bestått av Erling Sømme 
Kielland, leder; Lars Vaage og Jan 
Gjerde. Styringsgruppen har bestått av 
Mtursjef Rolf Norås, byantikvar Elsa 
Grimnes, byarkivar Bodil Wold Johnsen, 
Erling Sømme Kielland og Lars Vaage. 

8. Histotielagenes Fehsrdd 
På årsmøte i rådet ble Johan Østbø, 
Hundvåg og Øyane Historielag, valgt til 
leder. Det har vært avholdt ett felles- 
arrangement i 1998 med vellykket 
bydelsvandring på Hundvag med Arne 
Almås som veiviser. 

9. Divetse staka 
Etter årsmøtet ble det nedsatt en pro- 
sjektgruppe for å forberede og planlegge 

hieningens markexinger av Kielland- 
jubileet. Gruppen har bestått av Jane 
Ness Wæhier, leder; Thorleif K Aarre, 
Einar Sanstøl og E. Kåre Johannessen. 
Rune Helgø har deltatt som representant 
for Stavanger Museumsvenneforening. 

Høsten 1998 ble det avgitt en uttalelse 
og en utredning vedrørende Stavanger 
kommunes idedugnad for rehabilitering 
av Byparken 

10. UaiRkncjsr drt vidnv ~rbcidt. 
Kiellandjubileet vil sette sitt preg på for- 
eningens arrangementer i 1999. I forbin- 
delse med rehabilitering av Byparken slår 
Byhistorisk Forening et slag for synlig- 
gjøring av byens middelalderhistorie ved 
blant annet å gjenreise middelalder- 
muren foran Domkirken og åpning av 
deler av Skolebekken. 

Restaurering av Domkirken, rehabilite- 
ring av Kongsgbd , ny utforming av 
Torget og nytt historieverk for Stavanger 
vil være viktige markeringer av Stavan- 
gers byhistorie i årene fiamover. 

Forholdene ligger godt til rette for at 
Byhistorisk Forening Stavanger skal 
spille en viktig rolle i formidling av Sta- 
vangers byhistorie. I denne forbindelse 
vil styret fortsatt legge stor vekt p i  å øke 
medlemstilslumingen, slik at foreningens 
slagkrafi kan utvikles videre. 

Stavanger, den 2611 1999 

Jan qcra5, I@ff PmL*hrc, 
Jane N m  W ~ b h ,  h r s  Vaage, 

John O h  
k%rc Mosn'ge, EEinar Sansw1 

E Kare Jobannmm 


