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K J Æ R E  M E D L E M  ! 

l Det stunder nå mot jul og de fleste av oss g b  en travel tid i mete. 
Juletrepynt og juleting av alle slag skal pryde våre hjem. Denne 
sete juletid bringer ogsd glede på sd mange måter. 
Familieselskaper, barnas fowentningsfulle syne og de voksne i 
koselig og avslappet samtale. Dessverre kan ikke alle av oss oppleve 
julen på denne måten, men vi som kan, ber glede oss enda mer over 
disse kanskje små, men s i  viktige ting og tenke på de tusener som 
er alene og ensomme i julen. 

Julen er for mange en tid for ettertanke og en tid hvor foreldre og 
besteforeldre, forteller barn og barnebarn om tidligere og andre 
tider fra de selv var små. Alle synes å like slike sammenkomster 
hvor dette temaet blir tatt  opp og det er jo en av våre "plikter" a t  
våre barn og barnebarn får vite om sine forfedres arbeid og slit i 
skiftende tider. 

I Byhistorisk Forening prever vi etter beste evne å arleide for a t  vi 
skal bli kjent med våre forfedres kår på godt og vondt. 

Vi har i 1994 fått egen informasjonsfolder om Byhistorisk Forening, 
denne er lagt u t  på steder hvor mange metes. Ellers har vi fått egen 
foreningslogo til bruk i offentlige sammenhenger. 

Det er mange prosjekter som vi ensker å realisere, men vi tar et 
steg om gangen. Den s t r s t e  utfordringen fremover, er i få et  eget 
mete - og foreningslokale. Dette har vi bruk for i mange 
sammenhenger, samtidig som det vil være et sosialt møtested for 
våre medlemmer. Styret arbeider med dette hele tiden og det vil 
vzre av stor interesse dersom en av dere kjenner til et  sted hvor vi 
kan være. 



I den senere tid har flere "byhistoriske foreninger" blitt stiftet og vi 
ensker elle hjertelig veikommen. Jeg forventer a t  vi alle har samme 
mdlsetninger og a t  vi i 1995 kan metes for 8 diskutere felles 
arrangement og lignende. 

Vi har i 1994 arbeidet med en egen bydagsfeiring. Bjern Aarre, 
Erling K. Somme ug Geir Hetland var medlemmer av den gruppen 
som skulle mete aktuelle interessegrupper i Stavangers kultur - og 
næringsliv. Denne gruppen hadde to meter innen en styringsgruppe 
ble dannet. Fra Byhistorisk Forening er Geir Hetland og Lars 
Vtiage medlemmer. Styringsgruppen bestir av ressurspersoner fra 
flere organer innen Stavangers kultur - og næringsliv og deres 
oppgave er å f8 i stand en bydag for Stavangers innbyggere. I 
denne anledning er det sekt om en egen flaggdag for Stavanger by, 
nemlig 2. juli hvert Ar. 

I 1994 har vi ogs8 kjapt inn 20 byhistoriske baker som er de femte i 
vbrt bibliotek. Rskene er pr. d. d. deponert hos kasserer John Olsen. 

I februar 1995 skal vi ha 8rsmete hvor ti tillitsvalgte skal velges. 
Ilersom du feler for et  verv, s8 ta kontakt med undertegnede innen 
utgangen av januar 1995. 

Til slutt vil jeg benytte anledningen til 8 takke hvert enkelt medlem 
for den tillit de har vist ved 8 være medlem av Byhistorisk 
Forening, samtidig som jeg takker vAre tillitsmenn - og kvinner for 
den innsak! som er utvist i 1994. Jeg vil ogs8 takke dere som har 
gitt bidrag til "Stavangeren" for a t  dere p8 denne miten har hjulpet 
å gjere Byhistorisk Forening levende. 

Vi er idag over hundre medlemmer, men hiper a t  flere vil komme 
etter. 

B j e r n  A a r r e  
leder 



I N N H O L D  

Side Forfatter 

1 Bjem Aarre 

3 

4 Geir Hetland 

6 Erling K. Samme 

10 Geir Hetland 

il Sigurd Rygh 

13 Reidar Fratjord 

15 Therese Osjord 

20 Gunnar A. Skadberg 

26 Bjern Aarre 

27 Erling K. Semme 

30 Geir Hetland 
30 Bjern Aarre 

31 Bjem Aarre 

47 Geir Hetland 

48 Geir Hetland 

56 Geir Hetland 

57 Geir Hetland 

58 B j m  Aarre 3. 

Tittel 

Kjære medlem 

Innholdsfortegnelse 

Mens v i  venter 

Bispestav blir lq'oreningslogo 

Syftesok i Almanakken l%5 

Peder Scverin Krclycr 

Byvandring p i  Kampcn - 
Korrigering og supplering 

Et  tilbakeblikk 

"Fredheim" Eiganesveien 113 

Jens Zetliz Kicllund 

Slett skjatscl av gnmlc Lracr 
med Byhistorisk verdi 

Tegner(e) ettcrlyses 
Ny landsomfattcnde innsamling 

av mimestoff l W5 

Hr. Olav Nilsson til Talgje 

Lysende id6 

Bergbilder, klostcrgang, 
kongelig kapell 

I banken - men på museet 

Stremsteinen(e) med hermetikken 

Notabene ! 



M E N S  V I  V E N T E R  

Det travle tiret 1994 i Byhistorisk Forening Stavanger er i ferd med 
ti ebbe ut. I denne adventid er der ikke riktig mange s m l  saltkorn 
igjen i timeglasset. Historiens gang vendes og irskiftet markerer 
nok et hr, hvor vbr klode ufortrdent dreier sin daglige rotasjon og 
rundt stjernen i en elliptisk bane. Stavanger er med i dette 
universet og disse kosmiske kreftene. Og midt i alt dette befinner vi 
oss, noen smb sjeler, men alle dog sti betydningsfulle. 

Det nacrmer seg jul, og medlemsbladet er atter veifylt med masse 
stoff. Som redaktar er det med glede og takknemlighet jeg 
konstaterer a t  det ikke er vanskelig ti fylle opp spalter og sider i 
"Stavangeren". Byhistorisk Forening Stavanger har fbtt en ny, fin 
logo, som vi med rette kan være stolte over. Les mer om den ! 

Antall frammette medlemmer ved vire siste arrangement, har vært 
altfor fb. Vi skal ikke spekulere sd mye i dette, men hbper selvsagt 
a t  vbre nti over 110 medlemmer mbtte finne v h e  tilbud 
interessante og gjeme prioritere tid til dem. Informasjon, omtale og 
innbydelse skal sendes ut i forkant av vbre arrangementer. Vi 
trenger vel alle i pbminnelse midt i travelheten. 

Medlemstallet eker, noe vi selvsagt er meget glade for. En flott 
informasjonsfolder i A5 - format er nylig blitt trykket med utferlig 
tekst og artige bilder fra Stavanger - historien. Vi forteller hvem vi 
er til stadig flere mennesker. Og dette er et  flott 
markedsferingstiltak. Et  juleanske for Foreningen er a t  vilre nye 
medlemmer vil finne seg til rette og gjernc engasjere seg. Alle 
muligheter skulle være til stede for nettopp det. 



Styret i Byhistorisk Forening Stavanger har vedtatt a t  
"Stavangeren" blir Apnet for annonser. Vi har hittil vært temmelig 
beskjedne pb annonsesidene. I de senere tider har det blitt mer og 
mer aktuelt for næringslivet b stcatte kulturtiltak. Verre enn det, er 
dette tiltaket ikke. Foreningen kan fA ekstra, kjærkomne inntekter. 
Prisene er vel heller ikke sii avskrekkende; 1000 kroner for en 
helside, 500 kroner for halvsiden og 250 kroner for den kvarte 
siden. 

8 Katedraiklangen kimer, klinger julen inn p i  ny. 

Der hang fem fine katedraiklokker i Stavanger. Men under de 
verste billedstormerne i etter-reformatorisk tid, (1 558), ble disse 
ogsb demontert fra Stavanger katedralen, fraktet ombord pb et 
seilskip med kurs for Kongens Kebenhavn, hvor de var tiltenkt en 
ny skjebne, som omsbpt krongods. Kongen var Christian IIT. Men, 
været viste seg fra sin vrange side, vinden ble for sterk, seilskipet 
med katedralklokkene forliste utenfor Tananger. Amtmann Bendix 
Christian de Fine beretter om dette i 1745 : 

"PUnber ben (d)e kalbet Bnnrlteen lieb 3Rott foriib>iitrs' 30. l558 rt ,if 

%ongen$ %kibe k i l i  balibe 5 '&;lokker itrbr, bcr blrii iibtiigrii iif 

S t a b i i n g ~ r  Xirke,  og  kalbeb enbnii bet g k i e r  I~liorliaii 6Izibet 
fortiIpkkebe$ X I O k k t - $3 k i i r e t .." 

Kilde: "Stavanger Amptes Udferlige Beskrivelse" 17. post 35. side. 

Klokkeskjæret forstummer vel ikke. Ikke alle tokter med 
kulturskatter kom fram heller. Men, uansett, det skal klinge : 

E N G L E D E L I G J U L og forhbpentligvis 
E T  F R E D E L I G  G O D T  N Y T T A H  ! ! ! ! !  

over v8r By til dere alle der hjemme ! 



Erling K. Sømme : 

B I S P E S T A V  B L I R  
F O R E N I N G S L O G O .  

Hentet fra Stavangerbispens Eirik I1 s segl fra 
1322. 

Det tok over 3 br f0r Byhistorisk Forening Stavanger fant en 
foreningslogo som styret mener er den riktige. Men nA er valget 
tatt. En detalj pb et av seglene til Stavangerbiskopene i 
middelalderen - bispestaven ble valgt. Staven skal symbolieere a t  
Stavanger er en av landets eldste byer, og a t  byen vokste frem 
omkring et kirkesenter og bispesete som var avgjerende for 
utvikling og vekst i bysamfunnet bbde gjennom middelalderen og 
senere. At "stav" ordet bbde finnes i bynavnet og bispestaven er 
ogsb en liten god detalj. 

Styret mener dessuten a t  logoen er karakteristisk og lett 
gjenkjennelig. Og pb en god mbte kan identifisere Byhietorisk 
Forening i fremtiden. 

Hvorfor blir akkurat bispestaven til Eirik I1 brukt som logo ? 
Dette skyldes tilfeldigheter, men viste seg b være et godt valg. 
Til sammen 28 biskoper virket i Stavanger i middelalderen i 
perioden fra ca. 1112 til reformasjonen i 1537. Fra flere av disse 
segl (sigil) som viser biskopen i sin verdighet bevart. Avbildninger 
av bispestav finnes pb de fleste, men mange var utydelige, og med 
et lite spesielt preg. 

Men ett segl skilte seg allikevel klart ut  bbde n&- det gjaldt klarhet 
og bispestavens utseende. Seglet til biskop EVik I1 Ogmundswn fra 
1322. Og herfra ble bispestav - logoen hentet. 

Biskop Eirik var den 14. av til sammen 28 katolske biskoper far 
reformasjonen i Stavanger. Det vil si neyaktig den midterste i 
rekken (!). Han fungerte i sitt embete fra 1322 - 1342. Altsi i 20 b. 
Bare 6 andre Stavangerbiskoper har hatt en like lang eller lenger 
funksjonstid i katolsk tid i Stavanger. Hans tid er betegnet som 
velmaktsdagene i Stavangerkirkens middelalderlige historie. Og 



biskop Eirik I1 selv har fdtt et  godt ettermæle, i motsetning til flere 
andre av sine forgjengere og etterkommere i bispestolen. 

En antar a t  Eirik Ogmundssen var fedt i Rogaland og utdannet ved 
Domkapitlets skole i Stavanger. Hans virketid som biskop fant sted 
i en urolig tid i landet. Sterke personligheter prevde på denne tiden 
d hevde landets selvstendighet og holde orden i rikets 
administrasjon. 

Ogsd enkelte av landets andre biskoper ble dratt inn i slike 
politiske stridigheter, blant annet i Bergen og Nidaros. 
Stavangerbiskopen ser imidlertid ut  til 8 ha konsentrert seg om sine 
kirkelige oppgaver og brydd seg lite d spille noen rikspolitisk rolle. 

Men biskop Eirik I1 hadde nok 8 gjere p8 det lokale plan. Blant 
annet i forbindelse med Paven i Roma sitt umettcligc behov for selv 
og andre kostbarheter til sine egne bunnlese pcngcsckkcr. Og selv 
om Pavens skrivere ikke engang alltid var klar over hvor i verden 
v&% bispedemme befant seg - i 1326 skrev Pavens klerk brev til 
"episcopo Satanangrensi" (!), klarte Hans Hellighet i Roma A fd ikke 
ubetydelige selvmengder overfart fra bispedemmet i Stavanger. 
Flere brever forteller om dette. 

I juni i 1327 var blant annet et pavelig sendebud pd besek i 
Stavanger for å hente en starre sum i selvpenger hos biskopen. Men 
sekskstienden, som det den gang var snakk om, var kanskje ikke 
ferdig innkrevet fra det vide bispedernmet, som også omfattet både 
Hallingdal og Valdres. Bernard de Ortolis mbtte iallefall dra tilbake 
til Roma med adskillig mindre wlv enn planlagt - tross saksmdl mot 
Stavangerbispen. 

Biskop Eirik I1 sin lange strid mot abbed Erik p5 Utstein Klostcr er 
godt kjent fra samtidige skriv. Abbeden ble blant annet beskyldt for 
å være urimelig grusom mot sine munker, og ha brutt selibatlaftet 
ved å leve i svir med en fornem kvinne og lært henne et "luAkemå1" 
som ingen andre forstod. Ødselhet og mangel p8 administrative 
evner ble også brukt som argumenter mot abbeden pd klosteret. 

Det fulgte flere og lange rettsaker i kjelvannet av biskopens 
anklager mot vanstyret p i  Utstein. Abbed Erik forsvarte seg blant 
annet med a t  biskopen ved en anledning hadde brutt seg inn i 
klosteret og latt messen betjene av munker som var bannsatt av 
ham. Dette var selvfelgelig strengt forbudt. Biskopen ble ogs8 



beskyldt for ti ha vært bannsatt av paven pR samme tid messen ble 
holdt, i sammenheng med avgifter, som ikke var betalt til 
pavestolen. 

For den fredelige biskopen i Stavanger ble dette en lang og bitter 
strid som nok satte sine merker. Og det bevarte kildematerialet 
tyder pfi a t  han heller ikke vant saken, men ble rddet til d inngh et 
forlik med abbed Erik. Kanskje klaite abbeden d "bilegge sitt syn 
med edelt metall" i sin appell til paven, for i pivirke det pavelige 
syn. det er iallefall antydet av ndtidens historikere. 

Biskop Eirik I1 hadde i sin lange virketid ogsb god anledning til b 
drive med andre ting enn rettsaker. Sannsynligvis eide han 
jernovner i Valdres og drev handel med dette viktige metallet. I 
Valdres eide han ogsd girdene Vestreim og Haga, og sannsynligvis 
har det ogsii til dette jordegodset vært tilknyttet en jernovn som 
fremstilte "valdresk jern". 

Biskopen m8 i det store og hele ha vært en tillitsvekkende og god 
"rekter" av kirkens interesser i bispedemrnet. I hans tid mottok 
Stavanger Domkirke og Domkapitlet flere s t r r e  testamentariske 
gaver. Av spesiell byhistorisk interes~e er kanskje den gaven Baard 
Petrssen og hans svigermor fru Magnhild Ketilsdatter i 1322 gir til 
korsbredrene i Stavanger. I gavebrevet star det blant annet a t  
giverne gir "den plass, som jeg Baard eier sendenfor vandet i 
Stavanger". Vannet var Breiavatnet, og omrddet ser for dette var 
det altsd kannikene (korsbredrene) overtok. Helt frem til idag er 
Kannik - navnet bevart p6 dette omrbdet. 

Betegnelser, som kanskje litt heytidelig, men fredelig kirkens mann, 
og en biskop med godt navn og rykte er i ettertid blitt knyttet til 
Eirik I1 s virketid i Stavanger. 

Hans livsgjerning n i r  nok ikke opp mot innsatsene til andre store 
biskopnavn, som for eksempel Reinald, Arne og Audun Pyvindsson, 
men han fortjener allikevel b bli betegnet som en av de best 
skikkede katolske biskopene i middelalderbyen Stavanger. 

Biskop Eirik I1 Ogmundswn dede p8 vthparten 1342. 7 Ar senere 
rammet "den sorte pest" Stavanger, og innledet en lang nedgangstid 
for det lille bysamfunnet og de kirkelige institusjonene 
innbyggerene var sti avhengige av. 



Det vesentligste kildestoffet til denne artikkelen er hentet fra boken 
: Stavangers Historie i Middelalderen av Anton Wilhelm Bregger 
(1915) 

Biskop Eirik med bispestaven, 
som blir foreningslogo for 
Byhistorisk Forening Stavanger. 

BY HISTORISK 
FORENING 
STAVANGER 

Sta vangers Domkapitels segl 
i 1320 - Arene, ogs6 byens 
bysegl i middelalderen. 
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BISKOPER I STAVANGER I MIDDE.LALDREN. 
1. Reinald . . .  . . . .  
2. Jon BirKcrsson , . 
3. Pcir . . . . , .  
4. Aainunde . . . .  , . .  
5. Erik I Ivarssun . . . .  
6. Nikulas Arncsien . . . . . .  

. . . . . . . . .  7. Njaall 
8. Henrik . . .  
9. Askell . . . . .  

10. Thorgils . 
11. Arne . . . . . 
12. Ketill . . . . . . .  
13. Haakon . . 

14. Erik Il OXniundsson 
15. Guttorm Paalsson 
16. Arne Aslakssoii . . . .  
17. Sigfrid . . . .  

. . . . . . .  18. Gyrd Aslaksson 
19. Botolv Asbinrnsson . . .  
20. Hallgeir Asniundsson . . 
21. Ola\, brand . . . . .  

. . . . . . .  22. Haakun Ivarsson 
. . .  23. Audun Evvindsson 

24. Gunnar Eriksson . . .  . . 
. . . . . . .  25. Sigurd Bjornsson 

26. Alv Thorgardsson . . . . . . .  
27. Eiliv Jonsson . . . . . . . . .  
28. Hoskold Hoskoldsson . . .  

Regjerte ca. 23 aar. - 17 ,, 

Biskop Eirik residerte som den 14. av Stavtingerake katolske 
biskoper, den midtersi;e i rekken fm reformasjonen satte inn. 

S Y O K  I A L M A N A K K E N  1995 

13yhistorisk 1;oreningen Stavanger sendte brev t i l  den 
norske almanakk - komiteen med forespersel om å ta inn 
ordet 'Syftesok' p l  datoen den 2. juli. Vår anmodning 
har slatt t i l  - v i  e r  blitt med, Syftesok altså !! Dette e r  vi 
veldig glatle for. 1995 - utgaven e r  innholdsrik og 
forbedret i forhold t i l  årets. Almanakk - komiteen e r  
ikke snauere enn at de nnslter konstruktiv respons for 
neste i i r s  utgave. Det skal de gjerne fh. På forhind takk! 



P. s. KROYER : StIuportr(~t. Etsning. Janmr I 899. 



PEDER SEVERIN KRØYER 
Peder Severin Krøyer, den store danske maler, er født i Stavanger den 23. juli 1851. Gift 
2317 1889 med Marie Martha Triepcke i Augsburg. Datter av væveridirektør Max Triepcke 
og hustru Minna f. Kindler. 

Hans morvar Ellen Cecilie Gjesdal, en stor, vakker pike med et praktfullt rødblont har, som 
likte Asynge nAr hun varglad. Men iblandt led hunavtungsind. Der la kunstnerarvtil slekten. 

Den bergenske stodder-fogd N.S.H sto skreven som far, men det nevnes i litteraturen ogsa 
som sadan en Iæge og en styrmann H.C.J. av god familie. Det virkelige forhold blir neppe 
noensinde helt klarlagt. 

Til Krøyers 100 Ars-dag i 1951 skrev datteren, journalist Vibeke Krøyer en avisartikkel hvor 
hun beretter hva hun vet om faren og hans opprinnelse b1.a etter eget besøk i Stavangei, 
en gang først pa 1920-Arene. 

Ti Ar deretter, i 1961 , skriver Eli Ansteinsson i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift en avhandling 
med titel: Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel - hvor hun med en til visshet 
grensende sandsynlighet paviser riktigheten av den antakelse at faren er Iians Christian 
Jacobsen født i Stavanger 4. jan. 1830, død 1852 i New Orleans av den gule feber. 
Styrmann for Køhler & Co's Skibe. 

Han var, etter hva hans søster Hanna Henriette Jacobsen født 1841 bekrefter, en gudfryktig 
ung Mand, kjæk av Ynde med lyst krøllet Haar og blA Dine, solbrent, hai og bredskuldret. 

Han var av Boye Petersens slekt. En slekt som i tidens løp har fostret mange fremragende 
medlemmer, ogsA pA kunstens omrade. En bror av Boye Petersen var Friderich Petersen, 
grundlbggeren av det store handelshus som senere benevntes Køhler & Co. 

Blandt medlemmene i familien Petersen er bildekunstneren Frida Hansen, født Petersen, 
som i likhet med Krøyer oppnadde europeisk berømmelse for sin innsats. 

Familien C. F. Jacobsen (Petersen) bodde i Urgaten 6 i Stavanger. Overlærer Martens 
bodde i Urgaten 8. Elen Cecilie Gjesdal 1.2214 1824vari 1850 tjener hosoverlærer Martens. 
Høsten 1850 ble hun innlagt i Den Combinerede Indretning, som pA den tid var nyoppført 
og stod vesentlig ubebodd (rekvirert av Sundhets-commisionen som ev. kolera-lasarett). 
Da hun pAny ble innlagt den 1311 2 1859 opplyses at hun flere ganger har lidd av mania 
(nymfomania?) og hadde været innlagt i sindsygeindretriingen i 1850 før dennes 
auctorissation. I februar 1860 udgikk hun igjen av sygehuset og ble iflg. protokollen til 
kontrollkommissionen "udsat til fattigforstander 0 .  Omdal" hvis hustru var bestyrerinnen av 
Josephines Stiftelse for pigebørn. 

1 1860 reiste Elen Cecilie til København. Her levde hun til sin død 1/10 1892, underholdt 
av sin søn. P.S. Kreyets adoptivmor (siden 1872) var død 2811 2 1891. (Professorinde 
Bertha Cecilie Krøyer.) Maleren P.S. Krøyer døde i København 2111 1 1909. Han siste 
billede som sto pA staffeliet ved hans død: "Spadserturpaa SkagensStrandN(Tre hvitkledte 
damer), ble ved auksjon hos Bukowski i Stockholm høsten 1986 solgt til danske kjøpere for 
2.300.000 - to millioner-trehundretusen kroner. 

s. Rygh 

12 



Jeg viser til artikkelen i "STAVANGEREN" nr. 3, septcinl)cr 1094. 

Når det gjelder opprinnelsen.ti1 KAMPEN - navnet her i Stavangcr, en 

betegnelse som farst ble tillagt et tidligere gardsbruk pA "Egenzsløkkcn B 4". 

er det korrekt at det er adoptert fra Bjørnsons bondefortelling "Arne". 

Men ikke i forbindelse med landsrcgattacn i 1868; h ~ y s t  ssiinsynligvis 

13 år senere som jeg skal komme tilbake til ! 

Under nevnte arrangement var Bjamson gjest hos grossercr Jacob Sarin 

Berner på hans prektige landsted på lakke C 2. Til minne oni dcttc celebre 

besØket kalte Berner etterpå eiendommen sin for "Solbnkkcii" cttcr for- 

tellingen "Synnave Solbakken". Da Berner ble far til tvillinger i 1870, fikk 

for ~ v r i g  piken navnet "Synnøve". og gutten ble døpt "Arnc". 

I 1875 var det folketelling i Norge. Bruket på løkken B 4 cidcs da av enken 

Elen FigveU og benevnes i listene kun som nr. 677 a. Vi rcgistrcrer farste gangen 

Kampen - navnet etter at kjapmann, senere fabrikkeier Tørres R~nneberg, 

fikk skjete på denne riendommen 15. august i 1881. Rønncbcrg aktet S trek- 

ke sitt nykjapte omride inn i den nye kursen byen måttc ta, da sild og scil 

ikke lenger ville gi det nedvendige utkomme. Han gikk i gang med en liten 

hermetikkfabrikk som han kalte Kampen Preserving. I en annonse iWVest- 

landsposten" i desember 1881 averterer "Johs. Conradscn" varer fra 

'Treserving CO., KAMPEN" ! I 1882 skiftet så firmaet navn til "Rgnneberg 

Preserving", 

Da Ranneberg skulle gi sin nystartede fabrikk et navn, var det naturlig at han 

kom til å skjele til naboen sin. J. S. Bemer på Solbakken. Et passende navn med 



de samme nasjonal romantiske overtoner var da Kampen, plassen hvor Bjørn- 

sons "Ame" ble født. Allusjonen ti l  Berners tvillingsønn. Arne, som d ~ d e  

ganske liten, kan også være et lite poeng i denne forbindelsen. En kuriositet 

er  det ellers at en av Rønnebergs sønner fikk navnet "Ame" ! 

Når det gjelder KAMPEN SKOI,E , så ble den tatt i bruk etter sommerferien 

1925 selvom bare 14 klasserom og noen fagrom var ferdige. "Stavanger 

Aftenblad" skriver den 18. august 1925: '' Kampen skole inviedes i gaar mid- 

dag kl. 12 med en enkel høitidelighet i den prektige gymnastiksal. Ialt var der 

samlet 100 mennesker til høitideligheten. Skoleinspektør Tveteraas tok ordet 

og gav en kort interessant oversigt over skolevæsenets rivende utvikling her 

i byen i de sidste mandsaldre, og paaviste hvordan byens vekst hadde tvunget 

frem den ene skolebygning efter den andre, den ene mere moderne end den 

anden. Naar nu Kampen skole er tat i bruk, skulde man være langt paa vei. 

Spørsmaalet er da om alle disse penger som Iægges ut til skolen, svarer sig. om 

man har noget igjen for dem. 

Efter talen ble de vakre og moderne lokaler beset under bestyrer Eskelands og 

stadsarkitektens ledelse." 

Den nye skolen var imidlertid mer spartansk. både eksteriømessig og interi- 

ørmessig, enn det som var planlagt. B1.a. ble ikke et påtenkt svømmebasseng 

realisert; heller ikke ble det to gymnastikksaler. Det var skolens vestre del som ble 

innviet i 1925. Den 18. august 19'26 ble den østre delen tatt i bruk. Dermed var 

også historien til "Sandvigen Almueskole" fra 1859 til ende. 

Stavanger, I .oktober 1994. 

lul;&w~u 
Reidar Frafjord 



Therese Osjord : 

T I L B A K E B L I K K  

For et Ar siden, hasten 1993, hadde Byhistorisk Forening 
byvandring i Paradis, ledet av Halvor Sivertsen. Som med god 
kjennskap til omrbdet fortalte om utviklingen som har skjedd der. 
Mot slutten av turen, like far vi kom til Stremvik kolonihage, tok vi 
en stopp - der hvor det nb ligger en moderne boligblokk. Vi ble 
fortalt a t  her 18. tidligere - Stavanger Kvinne og Spebarnshjem. 

Hva var nA det, og hva var historien om det ? 1 Byarkivet fant jeg 
stoff til noe av vAr nære historie, som i perspektiv forteller noe av 
den sosiale utviklingen som har skjedd p i  bare vel 80 Ar, og ogsA 
hvordan synet pb en ugift mor har forandret HOR. Ilen gangen var en 
ugift mor ikke akseptert, og hun kom i en meget vanskelig 
situasjon. 

Dette var nok grunnen til a t  noen kvinner (bedre stilte), fant ut at. 
noe mbtte gjares. De kom sammen for b planlegge - og lste februar 
1910 ble falgende opprop sendt ut  : 

"Vi tillater oss A innby interesserte kvinner b hygge ct hjem - en 
fristad - for v&% samfunns ulykkelige kvinner og leslatte kvinnelige 
fanger. Dette hjem ansker vi skal ledes i Kristi And. Tanken er a t  
hjemmet skal bygges borte fra byens larm, fra dens tillokkelse og 
mange fristelser. Her kan disse ukykkelige kvinner fb lære 
arbeidets rike velsignelse, s i  vi kan gi dem tilbake til samfunnet 
som oppreiste og lykkelige mennesker." 

Mange interesserte meldte seg - og allerede 29. mars samme hr 
samlet ca. 60 kvinner eeg i hjemmet til fru Emma Nielsen Øgreid i 
Kongagaten 43. Pb farste metet ble fru Alice Oftedal valgt til 
formann og fru Emma Nielsen Øgreid til viseformann. ( I august 
samme Ar trakk fru Oftedal seg av helbredsgrunner) og fru Emma 
Nielsen Øgreid ble formann. Da s l  styret var valgt ble det bestemt 
a t  stemmeberettige medlemmer var enhver som betalte en 
Amkontigent pb minst 1 krone. Livsvarig medlemskap var 50 
kroner. 



30. april 1910 ble sB et opprop offentliggjort i alle byens aviser : 

"Hjem for hjemlese kvinner og spebarn. 

Det har vært et  savn i byen 8 ikke ha noe tilbud til kvinner som er 
kommet p8 livets skyggeside s8 de ved hjelp kan feres tilbake til et  
anstendig liv. Derfor vil vi grunne et hjem hvor mor og barn kan 
være sammen i trygge omgivelser. Der vil oged bli en .avdeling for 
spebarn som er uten mor og hjem. Vi feler a t  vi overfor denne store 
sak 8 t h  makteslese. Vi kan ikke lese denne oppgave alene. Vi m l  
lafte i flokk, sd vi henvender oss til byens og landets kvinner, og 
videre til alle tenkende menn med benn om A yde oss statte." 

Oppropet ble anbefalt av : 

Thorvald Larsen N. Meyer Axel Cappelen 
borgermester byfogd overlege 

Th. Wyller Johan Lunde Gerhard Nielsen 
stats fy eikus sogneprest lege 

O. Norheim O. Wetteland 
fattigforstander politimester 

Listen ble lagt ut i alle avisekspedisjoner og bokhandlere, og 
interessen viste seg d være stor. Der er lange lider over givere. 
Belepene er jo etter vhre forhold sml. De varierte fra 1 og 2 kroner, 
som var det vanligste, og helt opp til 50 kroner, men stinne belep 
var heller sjeldne. Morsomt er det 8 se a t  H. M. dronning Maud gav 
200 kroner. 

Av innsamlete midler ble barneby, senger og sengeutstyr innkjept. 
Ellers gav interesserte familier brukte mebler, som ble pusset opp. 
Og allerede 8. november 1910 ble hjemmet innviet i leide lokaler i 
LagArdsveien 15. Men Aret etter ble virksamheten flyttet. 
Kommunen hadde et hus i Stremvik og dette fikk hjemmet o v e r t ~  
til en rimelig leie. Det l8 i landlige omgivelser, langt borte fra 
Sentrum og ikke minst, her var bedre plass både inne og ute og gav 
plass til flere barn og medre. 

Institusjonen var et  hjem for ugifte medre, som fikk fede sitt barn 
her og bli p l  hjemmet i 2 Ar. Der var egen avdeling for spebarn fra 
vanskeligstilte hjem. Barnene fikk bli p i  hjemmet i 2 Ar. Da ble de 



enten fart tilbake til sine foreldre, sendt p i  barnehjem, eller 
adoptert bort. Men det ser ut  for a t  adopsjon var i mindretall. I 
lepet av 25 Ar ble 100 barn bortadoptert. 

Husordenen var streng. Det var opp klokken 6 om morgenen og 
dagen var inndelt med husarbeid, matstell og spebarnsstell. Utenom 
kvalifisert personale, som besto av bestyrerinne, sykepleier og 
barnepleier, ble alt arbeid utfart av dem som fikk hjelp til d bo p i  
hjemmet. Det krevdes a t  de innordnet seg ordensreglene. 

Klokken 10 om kvelden miltte alle være i seng og lyset slukket. 
All inngilende og utglende post miltte passere bestyrerinnen. 
Hjemmet var det eneste i sitt slag fra strekningen Bergen til Oslo, 
og kvinner fra hele landet sakte om opphold. De færreste hadde 
anledning til il betale for seg og av regnskapet g i r  det frem a t  det 
var fattigvesenet i forskjellige kommuner som betalte. Noen ganske 
fd ordnet opp for seg selv og enda sjeldnere bamefarcn. 

I 1938 ble hjemmet overtatt av Stavanger Kommune. Fru Emma 
Nielsen Øgreid hadde i alle bene  fra 1910 st i t t  som formann for 
foreningen, som la grunniaget for foretagende. Hun md ha vært en 
spesiell personlighet. Hun grunnet ogsd et soldathjem. 
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