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Byhistorisk forening har en klar profil for artiklene 
som vi publiserer i medlemsbladet Stavangeren: 
De skal ha et byhistorisk innhold, med trykk både 
på by og historisk. Så når vi utgir et temahefte om 
Nye Stavanger kommune før sammenslåingen er 
gjennomført, beveger vi oss tilsynelatende utenfor 
vårt selvpålagte mandat. 

Vi står likevel på sikker grunn. 01.01.2020 blir 
en historisk dag for vår region. Da blir alle som 
bor på øyene i Finnøy og Rennesøy kommuner 
innbyggere i Stavanger. Ingen ser ut til å ha tatt 
skrekken av vedtaket. Øybuene har selv stemt fram 
forslaget, under et mildt statlig press. Heller ikke 
siddisene ser ut til å frykte innlemmelse av land-
distriktene, men har gjennomført en omfattende 

sammenslåingsprosess for å inkludere relativt få nye innbyggere. Landskapet rundt 
Ryfylkebassenget er kjent og kjært for alle, uansett om det blir betraktet fra Ulland-
haugstårnet eller fra Rennesøyhornet. Kommunens ca. 141.000 innbyggere får ca. 
241 km2 å boltre seg på. Ullandhaug på 138,95 moh. mister status som kommunens 
høyeste punkt til Bandåsen på Ombo, med hele på 513,9 moh. Vi får kommunesty-
re i stedet for bystyre. Stavangeridentiteten utvides; kommunen blir landets største 
produsent av tomater og verpehøns. 

Faktisk var Byhistorisk forening blant de få inne i byen som protesterte høylytt 
under den politiske behandlingen av saken: Ikke mot sammenslåingen i seg selv, 
men om forslaget til nye symboler. Vi uttalte oss veldig tydelig om det vi anså som 
historieløshet i forslaget om å bytte ut byens kommunevåpen fra 1591 med en 
«omforent» versjon. Et sted gikk altså grensen for storebrors raushet overfor de 
nye, mindre kommunedelene. Heldigvis senket freden seg raskt da pragmatiske 
politikere forkastet forslaget fra prosjektgruppa for «symboler, identitet og felles 
kultur». For som artiklene i dette temaheftet viser, har vi allerede mye å samles 
om. 

«Byas» og øybu har hatt nære relasjoner i all den tid. Stavanger ligger ikke 
isolert på tuppen av Nord-Jæren, men har hatt veier, jernbane og båttransport som 
har sørget for forbindelser til hele regionen. Nå er det tunnelene som skal knytte 
oss sammen. Kontaktene har vært spesielt sterke til øyene i Ryfylke, innover til 

Fotograf: Elisabeth Tønnesen/ 
Museum Stavanger

LEDERENS SPALTE Suldal og Sauda, og nordover til Haugalandet. Her står minnet om fjordabåtene i 
en egen stråleglans. De stødige passasjer- og godsrutene gikk fra kai til kai, pluk-
ket opp passasjerer, leverte post, varer og kraftfôr, og hentet bla dyr, melkespann 
og fruktkasser som skulle selges i byen. Vi er fortsatt stolte av båtene, noe som 
formidles fint i Erik Fossåskarets små radiokåserier. I Tom Hetlands kommentar 
framheves nettopp fjordabåtene som en viktig del av det kulturelle «limet» som 
gjorde kommunesammenslåingen mulig. Rimeligvis var nok likevel økonomiske 
spørsmål mest utslagsgivende for resultatet, noe også både Hetland, politikeren 
Gunnar Berge og samfunnsøkonomen Njål Kolbeinstveit legger stor vekt på.

Mer uventet er det kanskje at kommunen også får ansvar for en stor kul-
turskatt: Stavanger blir størst i Norge på middelalderkirker i stein. Arkitekten 
Britta Goldberg viser i sin artikkel at man kanskje har vært noe hemmet av 
administrative grenser i arbeidet med å forstå middelalderens bygningsarv. Nå 
aktualiseres den, og oppmerksomheten rettes mot sammenhengene mellom de 
eldste bygningene i kommunen.

Stavangers bygrenser har heller ikke vært skrevet i stein, men har jevnt og 
trutt vært i endring. Hans Eyvind Næss sin gjennomgang viser hvordan Stav-
angers behov for å vokse har ført til at landområdene rundt byen sakte, men 
sikkert har blitt innlemmet i bykommunen. Det har vel stort sett gått fredelig 
for seg. Gunnar Berge sin innføring i de politiske prosessene som ledet fram til 
kommunesammenslåingen i 1965 og i 2020 viser likevel at det har stått noen 
sverdslag underveis.

Kommunen bebos av folk som har hatt mye kontakt. Heidi Hjortelands artik-
kel om stavangerfamilien som bygde hytte på Reilstad og om Finnøyjenta som 
tok tjeneste i byen, er gode eksempler. Tor Skeiseids artikkel om bedehuskultu-
ren viser hvordan også religionen også har preget kulturen – vi bor jo tross alt i 
«Bedehus-land».

Vi får tro at Nye Stavanger kommune vil styrke oss overfor framtidens ut-
fordringer. Snart kan vi heldigvis kvitte oss med prefikset «Nye» og heller vise 
i praksis av hva en utvidet bykommune kan være. Byhistorisk forening ønsker i 
hvert fall alle kommunens innbyggere velkomne. Fram til 1848 gikk Stavangers 
bygrense grovt regnet fra Østervåg og videre langs dagens Klubbgata og Kongs-
gata, opp Kannik, bort Løkkeveien og over til Sandvigå.  Vår utfordring blir der-
med å sikre at vi ikke forholder oss til byhistorien som om den stort sett handler 
om det som skjedde innenfor en bitteliten bykjerne konsentrert rundt Vågen, 
Domkirken og Breiavatnet.
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TOM HETLAND

NYE STAVANGER – 
HÅPLAUST BYGGVERK 
ELLER HISTORISK SJANSE?

Ein fotballkommentator ville vel sagt at det som skjedde, var 
«mot spelets gang».

Kommune etter kommune hadde sagt nei til å slå seg saman 
med naboen. Storkommunen på Nord-Jæren hadde falle i fisk. 
Verken Sandnes, Sola eller Randaberg ville gå saman med store-
bror Stavanger. På Jæren var det like eins. Og i Dalane, i Ryfylke 
og i Nord-Rogaland. Rogalendingane såg ut til å venda ein kald 
skulder til heile den ambisiøse kommunereforma til Solberg-re-
gjeringa. Men i siste fase tok prosessen ei ny, og for mange over-
raskande, vending. Våren 2016 kom Nye Stavanger på kartet, ei 
samanslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Og i motsetning 
til naboane lenger sør leid ikkje øybuane av storbyskrekk. 

Samanslåingsprosess med uventa resultat
Rett nok var rennesøybuen nølande. I ei folkerøysting 1. 
juni 2016 var det eit stort mindretal, 42,4 prosent, som 
helst ville halda fram som eigen kommune. Og av dei som 
ønskte samanslåing, var det mange som primært føretrekte 
Utstein-varianten, ein samanslåing av Randaberg, Rennesøy, 
Kvitsøy og Finnøy. Berre om lag ein tredel av veljarane som 
røysta, hadde Stavanger som første alternativ.1  Blant politi-
karane var det likevel eit stort fleirtal som tolka avrøystinga 
som eit klarsignal for å gå inn i Nye Stavanger. I Finnøy var 
det derimot ingen tvil om stemninga. Innbyggjarane vart 
spurde ei veke etter Rennesøy, og nær 68 prosent ville at 
kommunen skulle slå seg saman med andre. Og i så fall var 
det tre av fire som føretrekte Stavanger.2 I Stavanger var det 
ingen motstand. Når ein ikkje kunne få Sandnes, var øyriket 
i Boknafjorden trass alt ingen dårleg trøystepremie. 

Om det var Nye Stavanger som sette fart i prosessen 
med å slå saman Sandnes og Forsand, skal vera usagt. Men 

Nye Stavanger får eit sterkt innslag 
av landbruk. Mellom anna blir han 
størst i landet på tomatproduksjon 
og antall sauer.  Foto: Jonas Haarr 
Friestad, Stavanger Aftenblad.
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tidleg på hausten 2016 var også denne samanslåinga på 
plass. At den vidare utviklinga her skulle bli meir problema-
tisk, er ei anna historie.

Utfallet av kommunereforma i Rogaland vart dermed 
paradoksalt: Det som både frå regjeringa og frå Stavanger 
framfor alt var tenkt som ein prosess for å danna den lenge 
etterlengta storkommunen på Nord-Jæren, ein kraftig 
motor for vekst og samordna utvikling i regionen, enda 
i staden opp med ein sentrifugalprosess der dei to store 
byane drog utover landet i kvar si retning. Stavanger strekte 
seg nord for Ombo, medan Sandnes fekk felles grense med 
Bykle i Setesdal. Kva det får å seia for den regionale utvik-
linga, står att å sjå.

Økonomisk tvang?
Kvifor gjekk det slik? Kvifor braut Rennesøy og Finnøy med 
det som elles var mønsteret i kommunereformprosessen i 
fylket?

Ei første forklaring kan vera at det skjedde av økonomisk 
tvang, at både politikarar og store delar av innbyggjarane 
i dei to øykommunane såg at dei var for økonomisk svake 
til å klara seg aleine og hadde behov for å koma seg inn i ei 
større eining.

Fakta talar likevel mot denne hypotesen, i alle fall i eit 
kortsiktig perspektiv. Rennesøy og Finnøy framstår ikkje 
som økonomiske krisekommunar. Begge har hatt vekst i 
folketalet etter at dei vart landfaste, Rennesøy har i enkel-
te år vore den raskast veksande kommunen i heile fylket. 
Veksten har vore medverkande til større låneopptak, men 
gjeldsgraden er ikkje dramatisk høg.  Tal frå Statistisk 
sentralbyrå viser at i 2016 hadde Finnøy ei gjeld på 109,6 
prosent av brutto driftsinntekter, og Rennesøy 127,5 pro-
sent. Til samanlikning hadde Stavanger 104,7 og Randaberg 
134,3 prosent, medan landsgjennomsnittet låg på 98,9. 
Netto driftsoverskot var i 2016 på 3,7 prosent i Finnøy og 
2,8 prosent i Rennesøy. Randaberg hadde 3,2 og Stavanger 
5,6, medan landsgjennomsnittet var 4,0 prosent. Ein siste 
målestokk kan vera frie inntekter per innbyggjar, som i 
2016 var 60.909 kr i Finnøy, 57.027 kr i Rennesøy, 52.006 kr 
i Stavanger og 51.355 kr i Randaberg. Landsgjennomsnittet 
var 53.174 kr.3

Dei nye kommunegrensene til 
 Stavanger frå 1. januar 2020.  
(Kart: Stavanger kommune)
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Økonomiske tvangsargument var då heller ikkje domine-
rande i debatten, og rådmann Helene Ohm i Finnøy la ikkje 
avgjerande vekt på desse i si tilråding til kommunestyret, 
sjølv om ho påpeika at ein mellomstor eller stor kommune 
ville vera mindre sårbar for raske endringar i inntekter eller 
utgifter enn ein liten kommune.4  Rådmannen argumenter-
te i staden langs linjene til regjeringa sitt ekspertutval, som 
ho sjølv hadde vore medlem av,  der rekruttering av «robus-
te fagmiljø» og kommunen si rolle som utviklingsaktør var 
dei viktigaste grunnane til at større kommunar var nødven-
dig.5  Desse argumenta gjorde nok eit visst inntrykk. Det er 
likevel vanskeleg å sjå at dei skulle ha større vekt i Rennesøy 
og Finnøy enn i Randaberg og Kvitsøy – eller Utsira, for den 
saks skuld.

Hjelp til Øyfast?
Ein hypotese nummer to, som særleg gjeld Finnøy, er at 
Øyfast, dei storstilte planane om å binda saman resten av 
Finnøy med bruer og tunnelar, lettare ville la seg realisera 
med Stavanger som draghjelp. Finnfast, som vart opna i 
2009 og gjorde Finnøy og Talgje landfaste, hadde skapt stor 
optimisme i kommunen. Vidare utbygging av fastlandssam-
banda vart sett på som nøkkelen til vekst og trivsel også på 
dei mange andre øyane som framleis var avhengige av ferje 
og hurtigbåt.

Øyfast-prosjektet består av tre undersjøiske tunnelar og 
fem bruer, og vil gjera 14 øyar landfaste. Til saman har dei 
1100 fastbuande og 730 hytter. I februar 2019 vart prosjektet 
kalkulert til å kosta nær 3,6 milliardar kroner i ei utgreiing 
frå Norconsult.6 I tillegg til prisen er det også kontroversielt 
på andre måtar. Naturvernforbundet meiner det fører til 
eit altfor stort klimaavtrykk og omfattande inngrep i urørt 
natur. Blant hytteeigarane er nok også meiningane delte om 
tiltak som rett nok vil gjera det lettare å koma til fritidsbu-
staden, men som også kan forstyrra den avskjerma idyllen.

I avtalen om Nye Stavanger er det tatt med eit punkt om 
at den nye kommunen skal arbeida for å realisera samferd-
selsprosjektet. Rådmann Helene Ohm helte likevel ein 
porsjon kaldt vatn i blodet på Finnøy-politikarane: «Stavan-
ger har tradisjon for å tenke heile regionen i prioriteringar 
knytt til samfunnsutvikling. Det betyr at «Finnøy-prosjekt» 
må konkurrere med andre prosjekt internt i Nye Stavanger, 

27. mars 1992 gjekk den siste ladnin
ga i den nær 6 km lange Byfjordtun
nelen, som saman med Mastrafjord
tunnelen gjorde Rennesøy landfast. 
(Foto: Knut S. Vindfallet, Stavanger 
Aftenblad)

Tidlegare ordførar Jorunn Strand 
Vestbø fyrer av 300 kilo dynamitt i 
den siste salven i tunnelsambandet 
Finnfast, som vart opna i 2009 og 
gjorde øyane Finnøy og Talgje land
faste. (Foto: Jonas Haarr Friestad, 
Stavanger Aftenblad)
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eigde av stavangerfolk, er også med på å vedlikehalda gamle 
band mellom by og land og er eit viktig tilskot til det lokale 
næringslivet på øyane, kanskje aller mest på Sjernarøyane. 

«De vil bli behandlet som juveler»
«Det er ikkje tvil om at Stavanger er byen til Ryfylke og 
Finnøy,» kommenterte ordførar Henrik Halleland  då 
avrøystingsresultatet frå Finnøy var klart.10  Også gamleord-
føraren, Jorunn Strand Vestbø (Sp), la vekt på dei sterke 
historiske røtene i forholdet mellom Finnøy og Stavanger 
då ho i eit intervju med Stavanger Aftenblad forklarte kvifor 
ho gjekk inn for Nye Stavanger.  «The Grand Old Lady» i 
Finnøy-politikken hadde stor tillit til storebror i sør:

«Eg legg også til grunn at Stavanger i utgangspunktet 
ikkje vil ha oss med for å avvikla lokalsamfunna i kommu-
nen. Tvert imot trur eg Stavanger er interessert i at øyane 
i Finnøy skal utvikla seg og leva vidare, og at det skal vera 
grunnlag for både barnehagar og skular her.»11

Stavanger-politikarane på si side gjorde sitt beste for å 
vera imøtekomande i nabosamtalane, sjølv om ikkje alle 
svinga seg til dei same høgder som Christian Wedler (Frp):

«Finnøy, Rennesøy – og Strand – vil bli behandlet som 
juveler i en ny regionkommune, med havnebassenget som 

t.d. bru til Vassøy, men også vil bli vurdert opp mot andre 
samferdselsprosjekt i regionen,» skreiv ho i saksframlegget 
om kommunesamanslåing.7

Etter kommunevalet er dragkampen alt i gang. Avtrop-
pande Finnøy-ordførar Henrik Halleland (KrF) har kritisert 
den politiske plattforma til den nye fleirtalskonstellasjonen 
i Stavanger for å vera så vag i spørsmålet om Øyfast at det 
kunne bli «over og ut» for heile prosjektet.8  Sjølv om ein 
må ta høgde for at Halleland heretter vil vera ein del av 
opposisjonen, er det eit faktum at det er delte meiningar 
om planane blant dei partia som skal styra Nye Stavanger 
dei neste fire åra.

Kor mykje Øyfast hadde å seia for utfallet, er vanskeleg å 
slå fast. Men meir allment har forventningane til Stavanger 
som vekstmotor utan tvil vore viktige for mange. «Hva had-
de Sola, Sandnes og Randaberg vært uten Arne Rettedal og 
flinke Ap-folk på Stortinget? Det har dryppet på kommune-
ne rundt Stavanger og gjort alle til storkarer,» sa den lokale 
Ap-politikaren i Finnøy, Jan Olav Runestad, til Stavanger 
Aftenblad.9  Men igjen blir spørsmålet: Kvifor skulle dette 
argumentet slå meir gjennom i Finnøy og Rennesøy enn i 
dei kommunane som ligg endå nærmare Stavanger?

Band over sjøen
Då eg spurde ein erfaren lokalpolitikar om grunnen til at 
Finnøy og Rennesøy valde Stavanger, svara han med eitt 
ord: «Fjordabådane!»

Og kanskje er me framme ved ein tredje forklaringsmo-
dell som passar i eit byhistorisk tidsskrift – nemleg at sterke 
historiske band, ispedd ein dose nostalgi, var avgjerande for 
at samanslåinga gleid gjennom så lett. Stavanger som byen 
som opent vender seg mot «Rygjafylkets fjell og dype fjord» 
er framleis eit bilde med makt over sinna, både i byen og på 
øyane. Og sjølv om «Gamle Dampen» er historie også hos 
oss, og stadig meir av kommunikasjonen skjer på land og 
gjennom undersjøiske tunnelar, er det mentale kartet som 
fjordabåtane skapte av sjøen som bind saman, ikkje så lett å 
viska ut. Dessutan har jo ikkje kontakten i det daglege min-
ka etter at Rennfast og Finnfast gjorde det lettare å pendla. 
Særleg Rennesøy er i praksis langt på veg blitt ein forstad til 
Stavanger.

Dei 1300 hyttene i Rennesøy og Finnøy, for ein stor del 

Fjordabåten "Ekspress" ligg til kai 
på Talgje i 1951. (Foto: Bjarne V. 
Stangeland)
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knutepunkt. Som vestlending, og innflytter fra Bergen, er 
det nesten noe poetisk over tanken på å samle disse sam-
funn, som har vært knyttet sammen med båt i over 100 år, 
i én kommune.»12 Første punkt i intensjonsavtalen om den 
nye kommunen slo meir nøkternt fast at «den nye kommu-
nen skal ivareta lokalsamfunnsutvikling ved å tilrettelegge 
for bosetting, god infrastruktur og arbeidsplasser i og rundt 
nåværende kommunesentra og i mindre bygder og grende-
samfunn i Finnøy og Rennesøy».13

Så kan ein spørja kvifor tilliten til Stavanger skulle 
vera større på øyane enn i dei nærmare nabokommuna-
ne? Her blir me lett spekulative, men rivalisering mellom 
ulike sentrum er ein stor snublestein i alle forsøk på å slå 
saman kommunar. Sandnes, til ein viss grad også Sola og 
Randaberg, er store nok til å oppfatta Stavanger som ein 
konkurrent, for eksempel om handel, folketilvekst eller 
etableringar. På øyane kan dei ikkje ha slike ambisjonar. 
Der er Stavanger ganske enkelt det tradisjonelle sentrum. 
Samstundes er det eit faktum at det historisk har vore 
ganske sterk rivalisering mellom Rennesøy og Finnøy, noko 
som mellom anna kom til overflata då det var snakk om å 
forlenga bompengeperioden i Rennfast for å gi starthjelp 
til Finnfast. Under den stavangerske paraplyen ville slike 
motsetningar lettare kunna bli nøytraliserte.

Endeleg er det slik, også i dette spørsmålet, at enkeltper-
sonar betyr noko. Når Senterparti-ordføraren i Finnøy gjen-
nom 16 år tonar flagg for Nye Stavanger, er det ikkje så lett 
å heisa motstandsfana, heller ikkje i det partiet som skulle 
stå nærmast til å gjera det. Nokon organisert nei-front vart 
då heller aldri etablert i Finnøy. I Rennesøy var situasjonen 
litt meir komplisert. Sp-ordførar Dagny Sunnanå Hausken 
var motstandar av samanslåinga, men resten av det politiske 
miljøet gjekk etter kvart over på eit ja-standpunkt. Også her 
spela ein tidlegare ordførar ei sentral rolle. Jostein Eiane 
(KrF) var ein sterk talsmann for å velja Stavanger.

By og land, hand i hand
Kva slags konstruksjon blir så Nye Stavanger?

Me kan i alle fall slå fast at det blir ein svært spesiell 
kommune. Stavanger får meir enn tredobla arealet sitt, frå 
71 til 241 kvadratkilometer fordelt på fastlandet og 37 øyar. 
Folketalet aukar derimot ikkje like mykje, frå vel 133.000 til 

Fellesnemnda for dei tre samanslå
ingskommunane har møte på Utsyn 
misjonssenter på Finnøy. 32 av 33 
stemmer for at kommunevåpenet til 
Stavanger skal brukast også av den 
nye kommunen. (Foto: Jarle Aasland, 
Stavanger Aftenblad)

141.000. 11.000 av dei får jobb i den nye kommunen.14

Nye Stavanger får ikkje eit samanhengande landareal. 
Alle som skal reisa mellom gamle Stavanger og øyane, må 
gjennom «fristaten Randaberg». Mange spår at det berre er 
eit tidsspørsmål før Randaberg er innlemma i den nye kom-
munen. Med dei politiske vindane som for tida blæs både 
sentralt og lokalt, trur eg ventetida kan bli ganske lang. Men 
Nye Stavanger er ikkje aleine om ei slik oppdeling. I nye 
Kinn kommune i Sogn og Fjordane (orsak: Vestland) ligg 
Bremanger som ein kile mellom dei to tettstadene Florø og 
Måløy. Også der får det gamle ordet om at sjøen bind saman 
ny meining.

Storbyen og oljehovudstaden  Stavanger blir over natta 
ein av landets viktigaste landbruks- og havbrukskommunar: 
Størst i landet på sau, og på tomatar.  Så langt har Stavan-
ger-politikarane gjort sitt beste for å ta utfordringa med å 
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stavangerske vinranken, og Finnøy og Rennesøy må nøya 
seg med at sølvpila til Ogmund Finnsson og krumstavane til 
abbeden på Utstein kloster får plass i den nye ordførarkjeda. 
Elles skal det historiske fellesskapet over fjorden brukast 
for alt det er verdt som identitetsfaktor – for eksempel som 
sentralt element i «fortellingen om Nye Stavanger», som 
prosjektgruppa har fått laga.15 

Det har også vore eit mål å byggja ein desentralisert 
kommune, sjølv om sentraladministrasjonen skal liggja i 
Stavanger. Vikevåg og Judaberg får eigne «innbyggjartorg» 
med kommunale servicefunksjonar. Eit «blågrønt senter» 
for landbruk og havbruk er planlagt lokalisert på Finnøy.

Kva skjer i kvardagen?
Så langt, så bra. Men som i andre ekteskap er spørsmålet 
kva som skjer når dei heitaste kveitebrødsdagane er over og 
kvardagen melder seg. Og det er ikkje tvil om at den som 
skal styra Nye Stavanger, må stå i ein ganske brei spagat. I 
alle fall om dei mange gode tankane og intensjonane om 
«by og land, hand i hand» skal setjast ut i livet.

Kva skjer når politikarar og administrasjon møter nye 
krav frå innbyggjarar og sentrale styresmakter, når det skal 
sparast pengar, når nye investeringar skal gjerast og når det 
skal prioriterast mellom mange gode føremål  - kort sagt, 
det vanlege livet for ein kommunepolitikar?  Kva tyder då 
kjøtvekta eller tyngdekrafta eller kva ein skal kalla det – det 
faktum at 95 prosent av innbyggjarane (og veljarane) bur 
sør for Randaberg-korridoren og berre 5 prosent på nordsi-
da? Vil Nye Stavanger bli prega av harmonisk samarbeid og 
gjensidig respekt, eller av ein bitter sentrum-periferikon-
flikt?

Det ein kan vera sikker på, er at resten av regionen – og 
landet med – vil følgja nøye med på korleis Nye Stavanger 
handterer utfordringane sine.  Faren for at ein gaper over 
for mykje, er lett å sjå. Men i ei tid med tilsynelatande 
aukande skilje mellom by og land, både politisk og mentalt, 
kan Nye Stavanger bli utstillingsvindauge for ein ny type 
kommune, der storby og landsbygd kan gjera kvarandre 
gode. Ein kombinasjon av det grøne og det urbane vil vera 
eit spennande mål å setja seg, ikkje minst i desse tider.

Blir konstruksjonen vellukka, kan andre kommunar bli 
freista til å henga seg på. Randaberg, Kvitsøy og Strand står 

vera både by- og landkommune. Dei har vore ofte å sjå på 
seminar og gardsbesøk for å setja seg inn i landbruksnæ-
ringa sine utfordringar, enkelte har jamvel sett det som ein 
sjanse til å ta meir offensivt del i det grøne skiftet.

Stavanger har også vist respekt for kultur og tradisjonar 
i dei nye «bydelane». Bokmålsbyen Stavanger blir heretter 
språkleg nøytral, og det skal tas særleg omsyn til nynorsk-
tradisjonane i Finnøy. Rennesøy og Finnøy har fått langt 
fleire plassar i det nye kommunestyret (for bystyre skal det 
ikkje heita lenger!) enn folketalet skulle tilseia – til saman 
ti av dei 67 representantane.  Dagny Sunnanå Hausken går 
frå ordførarvervet i Rennesøy til å bli varaordførar i den nye 
storkommunen.

Men ein stad gjekk grensa: Då fleirtalet i prosjektgruppa 
for «symboler, identitet og felles kultur» ville ha eit nytt 
kommunevåpen, vart det ramaskrik. Dermed overlevde den 

På det konstituerande kommune
styremøtet i Nye Stavanger 21. okto
ber 2019 bar dei tre avtroppande 
ordførarane fram sine respektive 
kjeder. Kommunevåpna til Rennesøy 
og Finnøy skal setjast inn i Stavanger 
si ordførarkjede. Frå venstre påtrop
pande ordførar i Nye Stavanger, Kari 
Nessa Nordtun (Ap), avtroppande 
Stavangerordførar Christine Sagen 
Helgø (H), avtroppande Finnøy
ordførar Henrik Halleland (KrF) og 
avtroppande ordførar i Rennesøy og 
påtroppande varaordførar i Nye Sta
vanger, Dagny Sunnnå Hausken (Sp). 
(Foto: Pål Christensen, Stavanger 
Aftenblad)
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11 Aftenbladet.no, 7. april 2016:  https://www.aftenbladet.no/lokalt/
i/1j82J/Sp-nestor-i-Finnoy-seier-ja-til-Stavanger

12 Aftenbladet.no, 6. april 2016: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/
dLzaX/Frp-Wedler-Ryfylkeoyene-vil-bli-behandlet-som-Stavangers-
juveler

13 https://nye.stavanger.kommune.no/om-nye-stavanger/
intensjonsavtalen/

14 https://nye.stavanger.kommune.no/om-nye-stavanger/
15 https://nye.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/

sites/12/2019/03/Fortellingen-med-aktiviteter-og-tiltak-
Prosjektgruppa-200319.pdf.

nok først i den rekka. Spørsmålet blir då kva som til slutt vil 
vera att av Ryfylke som region, og om heile den tradisjonelle 
inndelinga av Rogaland må reviderast. Utkantane risikerer 
då å bli endå meir utkant enn i dag.

For kommunane sør for Stavanger vil truleg vegen mot 
Stavanger vera lengre. Striden om storkommunen har sett 
djupe spor. Men uansett vil det for regionen og fylket sin del 
vera nødvendig å dempa dei negative konsekvensane av at 
Stavanger og Sandnes har vendt blikket kvar sin veg. Sam-
arbeidsutfordringane i det samanhengande byområdet på 
Nord-Jæren er framleis store, og «tvillingbyane» må finna 
former for fredeleg sameksistens.

For Stavangers posisjon som samlande fylkeshovud-
stad er det uansett viktig at Nye Stavanger blir eit vellykka 
prosjekt. Ein skal ikkje reisa langt utanfor bygrensa før 
klagene over «byas-arrogansen» kjem til overflata. Dersom 
politikarane i Nye Stavanger er rause og klarer å etablera eit 
tillitsfullt samarbeid mellom storbyen og dei nye, landlege 
bydelane, vil det ha mykje å seia for omdømmet til Stavan-
ger i resten av fylket – og kanskje i resten av landet òg. 

Notar

1 https://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2016/07/resultat-
folkeavstemning-rennesoy-kommune-.pdf

2 https://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2016/06/resultat-
finnoy.pdf

3 Statistisk sentralbyrå, kommunefakta. https://www.ssb.no/
kommunefakta

4 Finnøy kommune, saksframlegg i sak 040/16 22.06 2016: 
«Kommunestruktur – endeleg vedtak»

5 Ekspertutvalgets sluttrapport: https://www.regjeringen.no/no/tema/
kommuner-og-regioner/kommunereform/ekspertutvalg/sluttrapport/
id751494/

6 Aftenbladet.no, 6. februar 2019: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/
XwXEeW/Prisen-pa-Oyfast-har-gatt-ned

7 Finnøy kommune, saksframlegg i sak 040/16, op.cit.
8 Aftenbladet.no, 24, september 2019: https://www.aftenbladet.no/

lokalt/i/pLXxd1/Den-nye-Stavangerplattformen--Dette-betyr-over-og-
ut-for-Oyfast

9 Aftenbladet.no, 1. mars 2016: https://www.aftenbladet.no/lokalt/
i/2P0O4/--Gigantisk-mageplask-hvis-ingen-vil-sla-seg-sammen-med-
Stavanger

10 Nrk.no, 8. juni 2016: https://www.nrk.no/rogaland/fleirtalet-vil-til-
stavanger-i-finnoy-1.12989209
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GUNNAR BERGE

KOMMUNE
SAMMENSLÅINGENE  
I 1965 OG 2020

Både sammenslåingen i 1965 – og den nå i 2020 – er resultat 
av nasjonale kommunereformer. Beslutningsprosessene har 
vært svært ulike. Resultatet sist gang ble vellykket. Det kan vi 
neppe si at det ble denne gangen. Årsaken til at det gikk galt 
nå, er at regjeringen og Stortinget allerede fra starten abdiserte. 
Våre fremste folkevalgte skjøv ansvaret fra seg. Ved reformen i 
1965 besluttet Stortinget: Denne gangen har det hele blitt mer 
overlatt til tilfeldige lokale prosesser.

Vi kan allerede trekke den konklusjon at dersom regjeringen 
og Stortinget ikke vil ta ansvar, så blir det heller ikke et skikke-
lig resultat. Følelser har sin plass også i politikken, men vi kan 
ikke basere beslutningene bare på det.  

Mer effektivt når Stortinget bestemmer
Hvorfor skal vi endre kommunegrensene? Hadde det ikke 
vært bedre å la være, så ville vi sluppet alt bråket?

Utfordringen er at omgivelsene endrer seg hele tiden 
og til dels ganske grunnleggende. Om kommunestrukturen 
ikke tilpasses forandringene som ellers skjer i samfunnet 
omkring oss, men forblir statisk, vil det etter hvert oppstå 
store spenninger. Kommunene vil gradvis framstå som 
mindre relevante og bli svekket i å kunne løse sine oppgaver 
på en tilfredsstillende måte. Med det kan offentlig sektor – 
hvor kommunene utgjør størstedelen – lett komme i vanry, 
og vi risikerer et økende press i retning privatisering og 
konkurranseutsetting. Det ville igjen svekke det egalitære 
norske samfunnet som vi alle er så stolte over, og som vek-
ker internasjonal anerkjennelse. 

Det som også denne gang i utgangspunkt var tenkt som 
en landsomfattende kommune- og regionreform endte opp 
for vårt vedkommende med at Rogaland fortsetter som 
før, mens Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til Bybrua under oppføring  

i 1976. Foto: Stavanger byarkiv.
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regionen «Vestland». Når det gjelder kommunene i vårt 
fylke vil hele endringen bestå i at Finnøy og Rennesøy slår 
seg sammen med Stavanger og Forsand går til Sandnes. Det 
er det hele etter en prosess som har pågått mer eller mindre 
sammenhengende siden Christiansen-utvalget ble oppnevnt 
i 1989. 

Og nesten enda verre – i den grad en har fått til noe, er 
det i mange tilfeller løsninger som framstår som uhensikts-
messige og kunstige. Endringene i vårt eget fylke er for så 
vidt en god illustrasjon på det. Randaberg blir liggende som 
et «Nagorno-Karabakh» mellom Stavanger og de to nye kom-
munedelene, Rennesøy og Finnøy. Det meste av Forsand går 
til Sandnes, ikke til nabokommunen Strand som ville vært 
langt mer naturlig og som de også er landfast med.

Mer progressiv i 1833
Som vi kjenner det fra historien, fikk vi de såkalte Bonde-
stortingene i 1833 og 1836. Fram til da hadde embetsmenn 
og rike byborgere dominert nasjonalforsamlingen etter 
grunnloven på Eidsvoll i 1814.

Ole Gabriel Ueland fra Stavanger Amt ble den ruvende 
lederskikkelsen for de som nå tok makten. Og de hadde vi-
sjoner. De ville ikke lenger finne seg i at statsmakten skulle 
styre alt og alle, og ville derfor utvide lokaldemokratiet. I 
1837 tvang de gjennom formannskapslovene, hvor kommu-
nalt sjølstyre ble det bærende prinsipp.

Jeg skulle ønske at en av bondehøvdingens etterkom-
mere, som fram til i år har vært ordfører i Sola, hadde vært 
like visjoner på dette feltet. Jeg er overbevist om at dagens 
kommunestruktur er et effektivt hinder for videre utvikling 
av det kommunale sjølstyre. Følgelig er det også et demo-
kratisk problem vi her står overfor.

Store endringer
Inndelingen som ble valgt fra starten har ikke vært hug-
get i stein. Både i landet og i Rogaland har det vært store 
endringer. Kommunegrensene har ikke vært betraktet som 
«hellige».

I 1838 hadde Rogaland 27 kommuner, bygd på preste-
gjeldene. Opp gjennom historien økte så dette og nådde en 
topp i 1957 med hele 54 kommuner. Etter det ble antallet 
redusert fram 1967 totalt 26. Fra 1. januar 2020 blir tallet 

Kart over Stavanger og Hetlandi 
1948 – forslag til byutvidelse. 
Kart: Stavanger byarkiv.
Ren rød strek: Nye innfartsveier
Rød flate: Tettbebyggelse i 
Hetland
Grønn strek: Grense mellom 
Gr.nr. i Hetland
Grønn flate: Stavanger kommunes 
eiendommer utenfor byen
Sort streket linje overtykt med 
rødt: Herredsgrense (kommune
grense)
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Ved husbygging fikk en som medlem av spareklubben 
garantihjelp fra Rosenberg for lån i bank. Bedriften var også 
behjelpelig med oppmåling og stikking av tomten. En hadde 
også kjøpt arealene som ble parsellert ut. Stort sett ble det 
bygd tomannsboliger. Standarden var god, men nøktern.

Etter hvert som byggeprosessen kom i gang stilte Rosen-
berg også med biler, mobilkraner og ytte ellers den hjelp 
det var behov for. Disse boligene utgjør den dag i dag flotte 
boligområder i Buøy Ring, Fregattveien og på Myraberget. 
Rosenbergarbeiderne hadde ikke bil den gang. Da passet det 
fint å bo fem minutters gange fra arbeidsplassen. Miljø-
vennlig var det også.

Etter noen år stoppet denne unike virksomheten opp. 
Arealene var oppbrukt. De fagorganiserte på Rosenberg, 
sammen med bedriften, forsøkt å komme videre på Hund-
våg. Men det var ikke enkelt. Da måtte man over kom-
munegrensen til Hetland. Aktiviteten stoppet opp og først 

23. som resultat av at Finnøy, Rennesøy og Forsand da ikke 
lenger vil være egne kommuner.

I 1922 ble Stavanger landdistrikt delt i Hetland og 
Randa berg. Håland ble i 1930 delt i kommunene Sola og 
Madla. Rennesøy og Finnøy har heller ikke vært upåvirket. 
I 1965 ble Finnøy utvidet med Sjernarøy, del av Fister og del 
av Jelsa. Samme år ble Mosterøy slått sammen med Ren-
nesøy.

Etter andre verdenskrig var boligsituasjonen blitt 
prekær. Det fantes heller ikke utvidelsesmuligheter for de 
mange industrivirksomhetene og annen næringsvirksomhet 
som trengte mer plass. Faren var stor for at de måtte flytte 
til en annen kommune, eller i verste fall legge ned. Tidlig 
på 1950-tallet førte arealknappheten til at boligbyggingen 
i betydelig grad ble hemmet. Det førte til at Stavanger 
kommune fikk Stortinget med på å ta et jafs av Hetland – 
på Saxemarka og i Schankeholen – på i alt 1420 dekar, som 
foreløpig den siste i en rekke av seks utvidelser i løpet av 
de foregående 100 år. Men disse justeringene var og ble 
et lappverk. Det hører med til historien at størstedelen av 
arealene var en del av Arbeidsgården og eid av Stavanger 
kommune. Kommunen prøvde også å få med Øvre Tjen-
svoll, men fikk nei til det.

Den nyopprettede Husbanken, sammen med boligkoo-
perasjonen og kommunen skulle igjen få fart på nybyg-
gingen. Men så opplevde en at kommunegrensene ble den 
store bremseklossen. Ikke arealknapphet i og for seg, men 
arealene var i en annen kommune enn der de boligsøkende 
bodde. På Buøy og Hundvåg fikk vi en illustrasjon på hvor 
ødeleggende dette kunne være. Der lå Rosenberg verft, 
som den gang var byens største og viktigste arbeidsplass. 
De ansatte trengte steder å bo, og for å bygge hus behøv-
des tomter. Buøy lå den gang i Stavanger kommune, mens 
Hundvåg var del av Hetland.

Allerede i 1946 ble Rosenberg Spareklubb opprettet i 
et samarbeid med den gamle «arbeiderbanken» Stavanger 
Sparekasse. De som sluttet seg til ordningen gikk med på å 
spare ved trekk i lønn, fem eller 10 kroner pr. uke. I tillegg 
til renta i banken ytte verkstedet en premie-tilskottsrente 
på 10 pst. ved oppnådd kr. 3000,-. Ellers var denne premie-
renten fem prosent. Hovedformålet var å spare til bolig, 
men også til andre større anskaffelser.

Nikolai Schei fotografert i 1951, 
da ledet han kommuneinndelings
komiteen. Foto: Scanpix.

Hillevåg 1961. Arbeidsgården i for
grunnen. Nyoppførte rekkehus i Bek
kefaret midt i bildet. Foto: Stavanger 
byarkiv.
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Stavanger, Hetland og Madla som egne kommuner uforan-
dret. Et mindretall (ett medlem) gikk inn for en viss, rime-
lig utvidelse av Stavangers daværende grenser. Klattverket 
som hadde pågått i de foregående hundre årene skulle altså 
holde fram.

Men det var ikke bare blant Schei-komiteens medlem-
mer at uforstanden rådde, det gjaldt i høy grad også her 
lokalt. Saken ble behandlet i de tre kommunestyrene. 
Stavanger gikk i sitt møte 7. januar 1963 enstemmig inn for 
å slå sammen de tre kommunene. Hetland gikk med 24 mot 
17 stemmer mot sammenslutning da saken kom opp der i 
møte 18. desember 1962. Bedre gikk det ikke i Madla da de 
behandlet saken i kommunestyremøte 14. januar 1963. Med 
11 mot 6 stemmer var svaret nei til sammenslutning.

Men – heldigvis – regjeringen tok ikke hensyn til rådene 
de fikk fra Hetland og Madla. Forslaget til Stortinget ble 
at de tre kommunene skulle slås sammen. Da Stortinget 
sluttbehandlet saken i møte 13. februar 1964 ble det vedtatt 
enstemmig, inkludert hele Rogalandsbenken, å slå sammen 
de tre kommunene. Ikke kan jeg huske høylytte protester i 
noen av de tre kommunene. Det var da bare naturlig at vårt 
høyeste folkevalgte organ bestemte. Ingen kunne en gang 
komme på å fremstille dette som udemokratisk.

Historien har vist at vi kan prise oss lykkelig over at 
Stortinget skar gjennom. Oljebyen Stavanger og den even-
tyrlige utvikling etter at at storkommunen ble en realitet 
ville vært utenkelig uten sammenslåingen. Det er et skik-
kelig paradoks at Regjeringen og Stortinget var framsynte, 
ikke politikerne lokalt, selv om det altså var hederlige unn-
tak. Roald Topdal var den eneste i Madla formannskap som 
gikk inn for sammenslåing, da saken var opp der i forkant 
av kommunestyrebehandlingen. Han fortjener å bli husket.

Under selve stortingsbehandlingen var det spesielt 
Austre Åmøy som skapte debatt. Det hadde nok sammen-
heng med at den legendariske stortingsrepresentanten for 
Venstre, Lars Ramndal, kom fra Mosterøy, som på samme 
tid ble slått sammen med Rennesøy til en kommune. 

Utgangspunktet var sterke protester fra befolkningen 
på Austre Åmøy mot å bli overført til Mosterøy og videre til 
den sammenslåtte kommunen Rennesøy. På tross av heftige 
protester hadde Regjeringen foreslått det. Men Stortinget 
ville ikke gå med på det. Høyre-representanten Peter T. 

mot sluttet av 1960-tallet kom byggingen i gang på nytt på 
Hundvåg. Et av mange eksempler på at kommunegrensene 
hindret den sosiale boligbygging og skapte unødige vanske-
ligheter for mange som sårt trengte et sted å bo. Unge men-
nesker med fast jobb som ønsket å stifte familie måtte vente 
i årevis. Å gå forlovet i 10 – 12 år var ikke uvanlig. En kunne 
finne lignende eksempler andre steder i byen.

Endelig tas det grep
I overganger til 1960-tallet ble åpenbart for de fleste at 
utviklingen ble hemmet av kommunegrensene. Men det ble 
ikke vist tilstrekkelig handlekraft til at en fikk gjort noe med 
det. Stavanger stod på, men nabokommunene Hetland og 
Madla bremset så godt de kunne. 

Heldigvis viste sentrale myndigheter seg den gang mer 
framsynte og det reddet oss. Allerede på 1950-tallet ble 
omfattende prosesser satt i verk med sikte på å tegne et nytt 
kommunekart. Regjeringen og Stortinget tok ansvar og til-
lot ikke lokale protestaksjoner å forpurre endringer som var 
helt nødvendige.

I mange av byområder ble utviklingen hemmet av 
mangel på arealer. I utkantene var kommunene for små til 
å ta ansvaret for nye oppgaver. Ikke minst gjennomføring av 
niårig grunnskole i hele landet. Før det var grunnskoletil-
budet i landkommuner mye dårligere enn i byene. Nå ville 
det bli det samme. I virkeligheten var dette også en gedigen 
rettferdighetsreform.

Prosessen fram til Stor-Stavanger, med Hetland 
og Madla i 1965
I stedet for endeløse rekker med mindre grenseutvidelser 
var en på 1960-tallet kommet til sannhetserkjennelse. Det 
var nødvendig å se på hele kommunestrukturen i dette om-
rådet. Endelig kunne vi få drahjelp fra det nasjonale reform-
arbeidet som var i gang. Men også nå ble fødselen trang.

Selv om Stavangers areal kun var 11,3 kvadratkilometer 
og med en stadig økende utflytting til nabokommunene, 
var det mange som ikke innså behovet for kommunesam-
menslåing den gang heller. Kommuneinndelingskomiteen 
(Schei-komiteen) avga sin endelige innstilling for Rogaland 
fylke 5. mai 1962. Skuffende for mange gikk et flertall i ko-
miteen (seks av de faste medlemmene og fylkesmann John 
Norem som tiltredende medlem) inn for å opprettholde 
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Molaug gikk derimot inn for at Vestre Åmøy skulle overfø-
res til den nye storkommunen Stavanger, og dermed på den 
måten unngå fortsatt deling av øya. Han advarte om at øya 
ellers kunne bli et Aust- og Vest-Berlin. Det ble ikke krig på 
Åmøy, og fra 1. januar 2020 blir øya samlet som følge av at 
Rennesøy går inn i Nye Stavanger. Ting tar tid, i dette tilfel-
let 55 år. Under debatten ble det også tatt opp om en del 
oppsittere på Tasta, i samsvar med sine ønsker, kunne bli 
overført til Randaberg. Det ble det ingen ting av. 

Under forberedelse av saken kom kommunalkomiteen 
på besøk hit. Et av medlemmene, den senere statsminister 
Odvar Nordli, reiste da spørsmålet om ikke også Randaberg 
burde bli med Hetland og Madla inn i den nye kommunen. 
Det ble det som kjent heller ingen ting av. Men det hører 
med til historien at Stortinget, i motsetning til det Regje-
ringen hadde foreslått, tok ut Riska og Dale. I neste om-
gang ble disse to kretsene lagt til den nye storkommunen 
Sandnes. 

 
På an igjen
Selv med kommunereformen på 1960-tallet er det igjen 
vokst fram behov for endringer. Store integrerte bysamfunn 
hemmes av trange grenser på den ene siden og samtidig 
mange små kommuner som strever med å opprettholde 
tilfredsstillende tilbud til sine innbyggere. I dag er det ikke 
bare én reform det dreier seg om, men mange.

Dette var bakgrunnen for at den regjeringen jeg selv var 
medlem av allerede i 1989 tok initiativ til å evaluere den 
snart 30 år gamle kommunereformen fra 1965. I løpet av 
disse årene hadde det skjedd store endringer i samfunnet 
generelt med betydelige konsekvenser for kommunesek-
toren. Igjen stilte mange spørsmål om hvorfor det skulle 
være nødvendig med endringer. Det skaper jo så mye strid. 
Likevel var det alminnelig tilslutning til at en evaluering var 
på sin plass.  

Utvalget som ble oppnevnt på nyåret i 1989 fikk den 
erfarne politikeren og fylkesmannen i Buskerud, Ragnar 
Christiansen som leder. Utvalget var bredt sammensatt, med 
representanter fra de politiske partiene og sentrale embets-
menn fra ulike departementer. Oppgaven - ved siden av selve 
evalueringen – var å legge fram forslag til generelle, prinsi-
pielle retningslinjer for en ny inndeling. Etter tre års arbeid 

Verftsområdet til Rosenberg, 
Buøy skole, Vanntårnet og 
boligbebyggelse på Buøy i 1967. 
Lengre bak jorbrukslandet på 
Hundvåg. I bakgrunnen Åmøy 
og Rennesøy. Foto: Stavanger 
byarkiv.

Arbeidere ved Rosenberg Meka
niske Verksted på vei fra jobb. 
Foto: Stavanger byarkiv.

Gunnar Berge var industriarbeider 
ved Rosenberg Mekaniske Verksted 
19571966 og ble senere bla politiker 
for Arbeiderpartiet og Stortingsre
presentant. Foto: Stavanger Byarkiv. 



NR. 2  2019

2928

ten under behandlingen en av en sak som ikke hadde noe 
med disse spørsmålene å gjøre, en redegjørelse fra meg som 
kommunalminister om regional- og distriktspolitikken.

I realiteten er dette i mange tilfeller å gi en vetorett til 
et lite mindretall i en prosess som ofte vil omfatte flere 
kommuner. En overlater til de som går saktest å bestemme 
farten. Sjelden blir det særlig fort.  

Begrensede muligheter
Det kan neppe herske tvil om behovet for en kommune-
reform i vårt område. Likevel blir vi sittende igjen med at 
Stavanger, Finnøy og Rennesøy blir en kommune fra nytt 
år 2020. I tillegg går det aller meste av Forsand til Sandnes. 
Det skal godt gjøres å kalle dette en reform. Egentlig tror 
jeg ikke at det store flertallet ønsker det slik, men dette var 
hva som ble mulig gitt de beslutningsmekanismer som ble 
lagt til grunn. Igjen minner jeg om reformen av 1965. Den 
ville heller ikke blitt noe av om vil skulle basert oss på til-
svarende prosedyrer den gang. Hetland og Madla ville med 
sin motstand ha blokkert hele prosessen. 

Vi skal selvsagt ta godt imot de to nye kommunene som 
kommer til oss, på samme måte som vi tror de vil ta imot 

forelå en grundig utredning på 400 sider, NOU 1992:15, 
Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring.

Det lykkes å komme fram til enstemmighet bortsett fra 
ett medlem, Senterpartiets Unn Aarrestad. Det skulle vise 
seg å bli spiren til det som etter hvert utviklet seg til et poli-
tisk spill av verste slaget, og med store konsekvenser.

Christiansen-utvalget viste til at det i tida etter 1950, 
var vi blitt en million flere innbyggere i Norge, men nær 
halvparten av de kommunene vi hadde den gang hadde ikke 
fått en eneste av disse. Frem til i dag er vi blitt ytterligere 
en million flere uten at dette har bedret situasjonen for de 
mindre kommunene. Urbaniseringsprosessen har tvert om 
skutt ytterligere fart. Dette betyr fraflytting, en stor andel 
eldre innbyggere og et ugunstig forhold mellom kvinner 
og menn. Familieforhold, høyere utdanning, begrensede 
arbeidsmuligheter og det at begge ektefeller vil ha jobb, 
representerer sterke krefter som får folk til å flytte. Endring 
i bosettingsmønsteret var ifølge utvalget en viktig grunn til 
å se nærmere på kommunegrensene. Dessuten kommunika-
sjonene, med økt mobilitet. Disse tendensene er ytterligere 
forsterket i løpet av de 25 år som er gått etter at utvalget la 
fram sin utredning.

Tida etter at Christiansen-utvalget var ferdig med sitt ar-
beid har vært preget av mye snakk og lite handling. Dessu-
ten har en fortsatt å utrede det som er utredet.

Et famøst vedtak i Stortinget våren 1995 har lagt en klam 
hånd på hele prosessen. Senterpartiet fikk da flertallet med 
seg på følgende:

«Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at fremtidige 
endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte 
kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en 
folkeavstemning, har gått imot kommunesammenslutning.» 
(vedtatt i Stortinget 1. juni 1995 med 81 mot 58 stemmer. 
Stortingstidene side 3638.)

At Senterpartiet fulgte opp Unn Årrestads dissens i 
Christiansen-utvalget burde ikke overraske, men at Stor-
tingets flertall gjorde det var uventet. Stavangers ordfører 
den gang, Leif Johan Sevland, som tilfeldigvis møtte som 
vararepresentant denne dagen, ble så frustrert at han nektet 
å stemme med sin egen gruppe. Han forlot salen under 
voteringen. Jeg selv og Ap måtte tåle et bittert nederlag. 
Dette var opportunisme på sitt verste. Dette skjedde dessu-

Gardsbruk, hus og åkre på Åmøy. 
Foto: Stavanger byarkiv.
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Nord-Jæren, er det en begynnelse. Det er tre velordnede 
kommuner som har funnet hverandre. Forberedelsene har 
vært grundige og storebror Stavanger har vært generøs.

Jeg husker fra prosessen i 1965 da formannskapet i 
den nye storkommunen skulle ta stilling til regnskapet fra 
Madla. Finansrådmann Christian Aug. Thoring bemerket 
tørt at revisjon neppe var rett adressat, men at regnskapet 
heller burde sendes direkte til påtalemyndigheten. Madla 
hadde gjort som mange mindre sammenslåingskommuner 
den gang, satt i gang en rekke prosjekter og lånefinansiert 
til over pipa. I ettertid viste det seg å være god bruk for det 
som ble bygd, men de snek nok i køen. Det samme ser vi 
tendenser til i en del sammenslåingskommuner nå. 

Om vi ser på hva de tre kommunene som nå går sammen 
bringer som medgift på det økonomiske området, virker 
det ganske balansert: Lånegjelda i Stavanger er ved sam-
menslutningen ca. 62.000 pr. innbygger, 83.000 og 95.000 

Stavanger. Frykten for at utkantene skal bli skadelidende 
må vi gjøre til skamme. Men neppe noen kan nekte for at 
dette fremstår som en halvferdig reform.

Det kommunale sjølstyre har tradisjonelt hatt en sterk 
posisjon i vårt land, selv om det ikke ble grunnlovsfestet før 
i 2016. Realitetene ble i liten grad endret ved denne beslut-
ning, men det har en viss symbolverdi.

Kommunalt sjølstyre og samspillet med staten er foran-
kret i verdier som frihet, demokrati og effektivitet. Statlige 
styringsmål setter grenser for sjølstyret. Likevel er det slik 
at lokalpolitikerne kan foreta egne prioriteringer, og iverk-
settingen av statlig politikk kan tilpasses de lokale forhold. 
Kommunenes beslutningsmyndighet er negativt avgrenset, 
dvs. de kan gjennomføre tiltak på alle områder der ikke noe 
annet er spesielt bestemt.

I utgangspunktet kan vi si at kommunene har betyde-
lig frihet. Samtidig har kommunesektoren det praktiske 
ansvaret for store deler av de offentlige velferdstjenestene 
i Norge. Det setter klare rammer for virksomheten. Sen-
trale myndigheter, Storting og regjering, vil aldri kunne 
fraskrive seg ansvaret for de sentrale velferdstjenestene. Vi 
ser da også at den rikspolitiske debatten i stor grad er preget 
av hvordan tjenester som skole, barnehager, skolemat og 
omsorgstjenester skal innrettes. Det ser ut til å være liten 
aksept i befolkningen for vesentlige forskjeller i tjenestetil-
budet avhengig av hvor man bor.

Dette illustreres av at selv i en kommunevalgkamp er 
det ofte de sentrale partilederne som preger debattene og 
får mest oppmerksomhet. Friheten til å utforme tjenestene 
støter mot kravene til likeverdige resultater.

For min del er jeg likevel overbevist om at vi kunne gå 
mye lengre i å styrke kommunene, men at mangelen på en 
gjennomgripende kommunereform hindrer dette. En del av 
kommunene er for å små og veike til å bli pålagt flere opp-
gaver. I de store kommunene hindrer fragmentering effektiv 
bruk av ressursene. De som innbitt holder på dagens innde-
ling, kan derfor lett komme i skade for i praksis å motvirke 
videreutvikling av det kommunale sjølstyre.

Vi deler rettferdig  
Selv om sammenslutningen av kommunene Stavanger, 
Rennesøy og Finnøy på langt nær vil løse utfordringene på 

Madla bydel og Revheim i 1957 sett 
mot Hafrsfjord og Tanangerhalvøya. 
Gimle gard ligger til venstre for Rag
bakken, gårdene til høyre tilhørte 
Johs Ullestad og Arne Rettedal. 
Stokkavatnet i forgrunnen.
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i henholdsvis Finnøy og Rennesøy. Kommuneinntektene pr. 
innbygger er ca. 81.500 i Stavanger, 86.500 i Rennesøy og 
hele 113.500 i Finnøy kommune.

Nå er det jo ikke bare inntektene som bestemmer en 
kommunes økonomi. Det gjør også utgiftene. Det koster 
mer å yte de som i dag bor i Finnøy kommune likeverdig 
tilbud med de som bor i Stavanger. Inntektssystemet for 
kommunesektoren tar høyde for dette. Følgelig blir det 
mer riktig å se på hva en har av frie inntekter etter at det er 
korrigert for kostnadsforskjeller, og å holde dette opp mot 
landsgjennomsnittet som da settes til 100. Stavanger havner 
da på 103, Rennesøy og Finnøy begge på 102.

Dette viser at de tre kommunene ligger ganske likt. 
Finnøy har altså ikke mer å rutte med enn de andre, selv om 
de har klart høyere inntekt. De har også klart høyere utgift 
pr. innbygger ca. 104.000, mot Rennesøys 84.000 og Sta-
vanger 81.000. Så mye dyrere et det altså å gi innbyggerne 
et likeverdig tilbud med de som bor i Stavanger.

Dette gir også et godt bilde av det norske utjamningssys-
temet. Ulempen er at det gir en sterk grad av sentralstyring. 
Men det er bare staten som kan stå for en slik omfordeling. 
Særlig er dette nødvendig av hensyn til små og økonomisk 
svakere kommuner. Det er nemlig ikke slik at det er Finnøy 
selv som skaffer fram de merinntektene de har per innbyg-
ger, men de kommer i form av overføringer fra staten. Men 
så må det tilføyes at staten finansierer dette med å hente 
pengene fra andre kommuner, eller fra folket om en vil. 
Det er ikke andre steder å hente dem. Også oljepengene er 
folkets penger. 

 
Det norske kommunesystemet
I debatten her hjemme vises det ofte til at andre land i 
Europa har langt flere små kommuner enn det vi har. Det er 
riktig, men de har også langt færre oppgaver, nettopp fordi 
de er så små.

For å skjønne debatten om størrelse her hjemme må en 
også skjønne vårt system. De norske kommunene har en 
helt sentral plass og rolle i den offentlige forvaltningen og i 
gjennomføringen av velferdspolitikken. De har en bred og 
omfattende oppgaveportefølje, og oppgavene og ansvaret til 
kommunene har vokst i hele etterkrigstida. Antall sysselsat-
te i helse- og omsorgssektoren er mer enn femdoblet siden 

Høystakker ved Stokkavatnet i 
1940. Foto: Stavanger Byarkiv.

Badeliv ved Stokkabrautene 
ca. 1970. Foto: Stavanger 
byarkiv.

Nybygde hus og blokker på 
Saxemarka i 1960årene. 
Foto: Stavanger byarkiv.
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generalistkommune. Selv etter de endringene som nå er 
besluttet er det fortsatt om lag halvparten av kommunene 
som har under 5 000 innbyggere og flere enn 120 kommu-
ner har færre enn 3 000 innbyggere. Befolkningsnedgang 
og aldring gjør at mange av de små kommunene i løpet av 
de nærmeste årene ikke vil ha et bærekraftig forhold mel-
lom innbyggere i arbeidsfør alder og innbyggere over 67 år.

En undersøkelse som er gjennomført av Telemarks-
forskning har konkludert med at de mindre kommunene i 
økende grad i fremtiden vil få store utfordringer med å fylle 
rollen som generalistkommune som følge av:

• fortsatt nedgang i folketallet 

• økende andel eldre og færre i yrkesaktiv alder

• mer sårbar økonomi som følge av færre innbyggere

• økt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft og økte 
utfordringer med tilstrekkelig tilgang på kompetanse 
ut fra behovet, særlig innenfor spesialiserte tjenester

• mangel på kompetanse innen kommunal planlegging, 
digitalisering, utvikling og innovasjon som grunnlag 
for å håndtere fremtidige utfordringer og utviklings-
muligheter.

1970 og er nå om lag 575 000.  Det meste av denne veksten 
er kommet i kommunene.

De viktigste argumentene for å legge oppgaver til kom-
munene er den grunnleggende verdien det har at innbyg-
gerne kan påvirke og delta i løsningen av felles oppgaver 
i lokalsamfunnet, og at oppgaver som krever en stor grad 
av samordning overfor brukerne, legges til samme forvalt-
ningsorgan.

Et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet 
er generalistkommune-prinsippet. Dette innebærer at 
alle kommuner, uansett innbyggertall, bosettingsstruktur, 
økonomi, skal håndtere de samme kravene til tjenester til 
sine innbyggere, ivareta planleggings- og utviklingsoppgaver 
i lokalsamfunnet, utføre oppgavene som myndighetsutøver 
og ivareta demokratiske funksjoner. Generalist-kommune-
prinsippet sikrer at alle innbyggere har de samme demokra-
tiske rettigheter, og prinsippet legger til rette for et felles, 
statlig finansieringssystem og at lovgivningen gir de samme 
rammene for organisering og styring, samt for statlig tilsyn 
og kontroll. Statlig rammestyring, både økonomisk og juri-
disk, skal gi det kommunale demokratiet handlingsrom til 
å tilpasse tjenestene til individuelle og lokale behov og til å 
kunne ta egne veivalg for sin kommune.

Selv om det er enkelte motforestillinger synes dette prin-
sippet for organisering av den lokale forvaltningen å ha bred 
tilslutning. Men etter hvert som oppgavene blir flere uten at 
vi er villige til å gjøre noe med kommunestrukturen, blir det 
vanskelig å opprettholde denne organisasjonsmodellen. 

Alternative strategier, som gjerne vil være økt inter-
kommunalt samarbeid, eller oppgavedifferensiering, vil gi 
demokratiske utfordringer og vil kunne svekke både det 
nasjonale og lokale demokratiet.

Selv har jeg nå bak meg nok en periode som medlem av 
Stavanger bystyre, og må innrømme at jeg som folkevalgt 
har hatt store vansker med å følge virksomheten i de mer 
enn femti interkommunale selskapene kommunen deltar i. 
Da sier det seg selv at det heller ikke er lett å utøve det an-
svaret det innebærer å være folkevalgt. Her kan det virkelig 
være snakk om demokratisk underskudd.

Fordelen med kommunesystemet svekkes av en kom-
munestruktur hvor det over tid er blitt store forskjeller 
mellom kommunenes forutsetninger for å fylle rollen som 

Hetland sparebank hadde en promi
nent posisjon på Domkirkeplassen 
midt i Stavanger lenge etter at kom
munen Hetland ble sammenslått 
med Stavanger. Foto: Stavanger 
byarkiv.
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Fylkeskommunene
Under det store reformarbeidet på 1960 tallet ble fylkes-
grensene ikke endret. Likevel har det skjedd store endringer 
i fylkeskommunens oppgaver og organisering. Byene kom 
med, og det ble gjennomført egne valg til fylkestingene. 
Fylkeskommunen ble tillagt flere oppgaver.

Selv om den store sykehusreformen for snart 20 år siden 
er godt begrunnet, bidro den på den annen side til å svekke 
fylkeskommunen som følge av at sykehusene ble overført til 
staten.

I de senere år har det vært et utbredt ønske å bøte på 
dette. Men det igjen fordrer endringer i inndelingen. Følge-
lig ble det lansert en regionreform. Det ville også kunne 
gjøre det enklere å få til at den statlige lokalforvaltningen 
samsvarer med fylkeskommunene.

Intensjonene var gode, men ikke resultatet. Det ligger 
an til at vi får regioner som varierer i folketall fra 300.000 
til 1,2 millioner innbyggere. De ulike statlige etater vil forbli 
organisert helt uavhengig av de nye regiongrensene. Lappe-
teppet blir enda verre og etter hvert umulig for folk å finne 
ut av. Mye tyder på at hele reformen vil bli reversert. I mel-
lomtiden vil det herske usikkerhet som legger en klam hånd 
over hele prosessen. Igjen er dette et resultat av styringsveg-
ring og dels det som er enda verre, politisk hestehandel.

Spesialisthelsetjenesten er selv om den drives av staten 
organisert i fire ulike regioner. Det fungerer ganske bra. 
Kanskje kunne det være en modell for en regionreform. Da 
ville Rogaland havnet sammen med Sogn og Fjordane og 
Hordaland. Jeg er bekymret for at vi nå ble stående alene. 
Over tid kan dette føre til svekkelse. Særlig på bakgrunn at 
både våre naboer i sør og nord har funnet sammen.

Et nytt problem som vil oppstå er valgkretsene ved valg 
til Stortinget. I dag samsvarer disse med fylkesgrensene. 
Selv om dette kan endres, er det helt på det rene av de ikke 
kan følge de nye regionsgrensene. Tenk bare på Viken der 
det ville ha som konsekvens at fylkene Østfold, Akershus og 
Buskerud skulle utgjøre en valgkrets ved valg til Stortinget.

Så lenge det er uklart hvordan den regionale forvaltnin-
gen blir, er det vanskelig også å få skikkelig orden på kom-
muneinndelingen. Det er ikke bare forholdet mellom staten 
og fylkeskommunen som er relevant, men også mellom 
fylkeskommunene og primærkommunene. 

Madlakrossen 19651970. Foto: 
Stavanger byarkiv.

Rekkehus i Kvernevik ca. 1980. Lom
viveien. Foto: Stavanger byarkiv.

Ordfører Kari Thu vises rundt  
på tomten til BPbygget i 1984.  
Foto: Stavanger Byarkiv.
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flyplassen var bygd, gikk flyene stadig rett i bakken når de 
forsøkte å ta av. 

I utgangspunktet var det hele fem kommuner som hadde 
interesser i dette området: Høyland, Sandnes, Sola, Het-
land og Stavanger. Etter kommunesammenslåingen i 1965 
ble dette redusert til tre, Sandnes, Sola og Stavanger. Men 
det viste seg å være komplisert nok. I tillegg var staten en 
betydelig aktør bl. a. som eier av største delen av området. 
Dessuten var det jordverninteresser involvert spesielt i 
den delen som lå i Sola kommune. Da regjeringen Borten 
overtok i 1965 fikk Senterpartiet vetorett i jordvernsaker. 
Dermed ble det lagt en klam hånd over hele Forus-området 
fram til Bratteli-regjeringen overtok i februar 1971.

Jeg var nyvalgt stortingsrepresentant og ble omgående 
kontaktet av Chr. Aug. Thoring som var på vei inn som leder 
for Forus Industritomteselskap. Jeg måtte ordne et møte 
med den nye landbruksministeren Thorstein Treholt for å få 
løst opp de bindinger som hindret oss i å komme i gang på 

Utfordringer også for store kommuner
Mens mange av dagens kommuner er for små til å ha 
tilstrekkelig kapasitet, er problemet i større kommuner 
grenser som sterkt avviker fra naturlige bo- og arbeidsområ-
der. Dette gir betydelig administrativt merarbeid knyttet til 
samarbeid, felles avklaringer, kjøp av tjenester, planlegging 
av kollektivtransport mv. Dette er i høy grad situasjonen på 
Nord-Jæren. 

Sammenligninger mellom kommuner viser store for-
skjeller i tjenestetilbud. Potensialet for effektivisering kan 
anslås til opp mot 30-35 prosent for kommuner med lav 
effektivitet dersom de utnytter ressursene like godt som de 
meste effektive kommunene. Det ville være henimot umo-
ralsk ikke å nytte de mulighetene som finnes, og som kan gi 
mest mulig velferd for hver krone.

Den kommunereformen som gjennomføres nå løser på 
ingen måte de utfordringene vi står overfor på Nord-Jæren 
til tross for at mange av infrastrukturtiltakene er på plass 
eller i ferd med å bli det. Vi må legge opp til løsninger som 
gjør det mulig å utnytte stordriftsfordeler der det er mulig. 
Det kan utmerket kombineres med å legge de tjenestene vi 
trenger i hverdagen nær opp til der folk faktisk bor. I mange 
kommuner er det gjort med godt resultat.

I dagens styringssystem er kommunene underlagt sterke 
reguleringer, og de har begrensede muligheter til å påvirke 
egne inntekter, med unntak av en viss frihet når det gjelder 
eiendomsskatt. Dette styringsregimet er primært et resultat 
av det store spennet mellom små og store kommuner – de 
har altså like oppgaver, men svært ulike forutsetninger, for å 
kunne løse dem.

Forus-området
Forus-området har en interessant historie: Opp til siste krig 
var dette et våtmarksområde. Da jeg avtjente verneplikten 
på Forus i 1960 / 61 stod det fortsatt et vegskilt «Til Stokka-
vatnet». Men vatnet som lå der Equinor holder til i dag, var 
tappet ut allerede i perioden 1908-1914. I den grad det var 
aktivitet der, var det jordbruk.

Under andre verdenskrig bygde tyskerne flyplass og 
militærleir der. Flyplassen ble aldri tatt i bruk annet enn 
som øvingsområde for vordende bilister. Det viste seg da 

NOU nr. 15, 1992.

Equinors (tidligere Statoil) hoved
kontor på Forus i 1970årene. Foto: 
Stavanger byarkiv.
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Fortsatt mye ugjort 
Det økonomiske handlingsrommet vi trenger for å sikre og 
utvikle velferdsstaten er i ferd med å bli brukt opp. Regje-
ringens egen «Perspektivmelding» dokumenterer det på 
en god måte. Fire alternativer listes opp for å fylle gapet: 
Økt effektivitet og mer rasjonell bruk av offentlige ressurser 
fremheves som det mest aktuelle. 

«Produktivitetskommisjonen» har dokumentert at det 
kan være mye å hente i en helhetlig kommunereform. 
Gjennom mange år er det brukt omfattende ressurser for 
å få til endringer. Men lite er oppnådd. Det er nesten slik 
at kommune-Norge framstår som mer fragmentert etter at 
arbeider startet enn før.

Hvorfor er det blitt slik? En helt åpenbar forklaring er 
at en har overlatt til mindretallet å bestemme. Jeg minner 
igjen om det famøse vedtaket i Stortinget i juni 1995, der 
nasjonalforsamlingen i virkeligheten fraskriver seg ansvaret 
på dette for hele landet så viktige området. 

Stortinget og Regjeringen bestemmer hvilke oppgaver 
kommunene skal ha. Det følger naturlig av dette, at da må 
de også kunne bestemme hva som er en hensiktsmessig 
kommuneinndeling. Dette handler ikke om demokrati eller 
ikke, men hvilket demokratisk nivå som skal foreta de mest 
helhetlige samfunnsmessige avveininger – til beste for hele 
befolkningen.

I «Granavolden-plattformen» sier regjeringen Solberg at 
kommunereformen må fortsette, gjennom positive insen-
tiver og verktøy for gode lokale prosesser. Dette kan raskt 
forbli tomme ord så lenge sentrale myndigheter ikke er vil-
lige til å vise handlekraft. Det er ikke nye utredninger som 
trengs, men at det nå tas grep. 

Det mest effektive virkemidlet for å styrke lokaldemo-
kratiet er å gi kommunene mulighet til i større grad å ta 
hånd om oppgavene selv. Fordi mange av våre kommuner i 
dag er så små – og med synkende folketall – må staten inn 
og styre selv de minste ting. Det gir som resultat detalj-
styring ikke bare overfor de små, men også de store. En 
illustrasjon på det er at finansieringen i liten grad bygger 
på egne skatteinntekter, men overføringer via staten. Det 
gir få insitamenter til næringsutvikling og verdiskaping. 

Forus. Det var viktig å få hold på statsråden før byråkratene 
rundt han fikk det. 

Det gikk bra. Kort tid etter ble området frigitt, men ikke 
uten motstand fra Sola. Det endte med at de i første om-
gang ble kastet ut av hele planen. Noe de senere angret på.

Historien kjenner vi. Forus er i dag et av landets stør-
ste og mest potente næringsområde. Men her har vi god 
illustrasjon på hvordan uhensiktsmessige kommunegrenser 
kan skape vanskeligheter. Selv i dag kan det bli gnisnin-
ger i dette området, mellom de tre kommunene Sandnes, 
Stavanger og Sola. Det er et godt eksempel på utfordringene 
i et fragmentert bysamfunn. Interkommunalt samarbeid, 
som vi har mange eksempler på i dette området, er ingen 
tilfredsstillende løsning.

Store Stokkavatn
Arealene rundt Store Stokkavatnet i Stavanger er helt uni-
ke. Etter mange års anstrengelser ble områdene frigitt slik 
at det kunne opparbeides med turstier, lys mv. Det brukes i 
dag hele året av Nord-Jærens befolkning.

Slik har det ikke alltid vært. Til langt ut på 1970-tallet 
var dette tilgjengelig bare for de aller sprekeste. Dessuten 
var det privat eiendom. Jeg minnes godt vi var i møte med 
daværende kommunalminister Odvar Nordli for å få tildelt 
statlige midler, slik at området kunne gjøres tilgjengelig for 
befolkningen i hele området. To lokale entusiaster, Olav Fal-
nes og Alf Skarpeid, var med i møtet. 

Først ble vi møtt med at dette var å betrakte som interne 
friområder og kommunen måtte følgelig bekoste erverv og 
opparbeiding sjøl. Vi konfronterte da statsråden med at med 
gjeldende kommunegrenser var det ikke tilgang på eksterne 
friområder her. Da kom pengene. Kanskje hjalp det også at 
Alf Skarpeid, som utdannet gartner, hadde med en stor pose 
biologisk dyrkede epler i gave til statsråden. 

Vi tenker kanskje ikke over det til daglig, men det er 
mange oppgaver – både store og små – som lettere lar seg 
løse om en kan gjøre det innenfor en kommunes grenser. Et 
eksempel på det i dag er Fornebu-området som er delt mel-
lom Oslo og Bærum. Der går det sakte. 
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orden skal ikke repareres». Noen mener dette må gjøres 
gjeldende for kommunesektoren. Problemet er at det ikke 
er i orden. Vi får alt for lite igjen for de pengene som settes 
inn. Det er ikke småbeløp. Som tidligere nevnt er driftsut-
giftene på Finnøy over kr.100.000,- pr. innbygger pr. år og 
over kr. 80.000 i Stavanger og Rennesøy. Slik er det over 
hele landet.

Uansett økonomisk handlingsrom må vi føle det som en 
plikt at vi får mest mulig tjenester i form av omsorg, utdan-
ning osv. vtilbake for de pengene som settes inn. Det har i 
høy grad noe med kommuneinndeling å gjøre. 

Mindre enn halvparten av inntektene til kommunesektoren 
kommer i dag i form av egne skatteinntekter. I Danmark og 
Sverige er det opp mot tre fjerdedeler.

Debatten om kommunestruktur har en tendens til å 
dreie seg om de små distriktskommunene. Det er viktig 
nok, men som jeg har vist til er det i store fragmenterte 
bysamfunn de store gevinstmulighetene ligger. Og her er 
det mulig å organisere driften slik at det innbyggerne har 
behov for av tilbud i hverdagen, kan legges nær der folk bor, 
mens en kan sentralisere og effektivisere øvrig virksomhet – 
tekniske tjenester osv.

Områdeorganisering skjer allerede i en viss grad, spesielt 
i Oslo og en del andre byer. Innbyggerservice legges ut til 
bydelene, med egne budsjetter og selvstendige styringsorga-
ner. Det er slett ikke slik at nærhet behøver å bli borte selv 
om kommunene blir større. Det er hele tiden spørsmål om 
hensiktsmessig organisering.

Vi går inn i en tid med store demografiske endringer. 
Det blir stadig flere eldre i forhold til antallet yrkesaktive. 
Omsorg er kostnads- og personellkrevende. Moderne 
teknologi kan hjelpe oss med å håndtere denne formidable 
oppgaven. Det ligger i sakens natur at vi trenger enheter av 
en viss størrelse til å håndtere også en slik tilpasning.

Det samme gjelder de miljø- og klimamessige utfordrin-
gene. Også her forutsettes det at kommunene tar ansvar. 
Det vil kreve betydelig innsats.

Offentlig ressursbruk har også en viktig etisk og moralsk 
side. Vi ser, innenfor privat sektor, hvordan en må anstren-
ge seg hver dag for å få endene til å møtes. Hvordan kan 
kommunene som finansierer sin virksomhet med skatter og 
avgifter forsvare ikke å bruke ressursene på en mest mulig 
effektiv måte? Og ikke minst, alle som ser behovet for hele 
tiden å kunne tilby innbyggerne tidsmessige tjenester, bør 
være opptatt av at det skjer på en rasjonell måte. Om ikke 
det skjer, vil de som ønsker å konkurranseutsette og å pri-
vatisere få et saklig argument for å gjøre det. Det beste vern 
om offentlige tjenester er at de fungerer effektivt. 

Jeg tilbragte adskillig tid sammen med Jan P. Syse i 
Finanskomiteen på Stortinget. Han pleide til stadighet å 
minne om det gamle konservative utsagnet «det som er i 
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BRITTA GOLDBERG

MIDDELALDERKIRKENE I 
NYE STAVANGER KOMMUNE

Ved årsskiftet 2020 blir Stavanger, Rennesøy og Finnøy slått 
sammen til en ny Stavanger kommune. Den nye kommunen kan 
skryte av å være Norges største tomatkommune, sauekommune 
og verpehønskommune. Det som er den virkelige sensasjonen, er 
at Stavanger også blir Norges største middelalderkirker-i-stein-
kommune! Kommunen vil kunne vise til hele seks kirker fra 
middelalderen som fortsatt er i bruk: Stavanger domkirke med 
bispekapellet, Sørbø, Hesby og Talgje kirker og Utstein kloster. 

Siden 2015 har jeg jobbet med restaureringen av Stavanger 
domkirke og har fattet en sterk interesse for disse steinbyg-
ningene. Fra et restaureringsperspektiv er byggingen i mid-
delalderen, altså den opprinnelige utformingen av kirkene, 
byggemetoder og stilistiske særtrekk av spesiell interesse. 
Men også senere forandringer og ombygninger er viktige 
å ha kunnskap om når man skal vurdere tilbakeføring, re-
staurering eller utskifting av elementer. For å kunne forstå 
kirkene bedre, ønsket jeg også å kunne sette bygningene i 
en historisk kontekst. 

På jakt etter mer kunnskap ble det tydelig at det vi har av 
sikker informasjon om kirkene er ganske lite, og er spredt i 
diverse bøker, fagartikler, tidsskifter etc. Denne artikkelen 
er et forsøk på å oppsummere det jeg har funnet i littera-
turen om den tidlige historien til de som blir Stavangers 
«nye» kirker. Jeg har også vært på utkikk etter bygnings-
messige forbindelser som disse kirkene allerede på byg-
getidspunktet hadde til Stavanger. Til slutt skisseres noen 
muligheter for å samle mer kunnskap i framtiden.

Kristendommen brakte med seg ny håndverks-
kompetanse til vår region
Rogaland, eller Rygjafylke, var allerede i vikingtiden en vel-
stående region, og et maktsenter med utstrakte forbindelser 

Ved portalene til Stavanger dom
kirke finner man typisk normannisk
romanske stilelementer.  
Foto: Britta Goldberg.
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kleberstein til for eksempel gryter, er dokumentert praksis 
her lenge før man begynte å bygge steinkirker. Bygging 
av store konstruksjoner i tre var også vanlig, for eksempel 
langhus. Man antar at Reinald tok med seg håndverkere 
fra England som tilførte kunnskap som manglet i Stavan-
ger: steinhoggere, murere, kalkbrennere og spesialister på 
mørtel. 

Muligens var det munkene i Olavsklosteret som hadde 
ansvar for byggingen av domkirken. I tidlig middelalder var 
det ikke uvanlig at omreisende håndverkerlag av benedik-
tinermunker dannet grunnbemanningen for en bygghytte. 
Det ble en enorm byggeaktivitet i Stavanger. I tillegg til 
domkirken, ble også Olavsklosteret bygd ca. 1150. Dette må 
ha gitt mange impulser og inspirerte trolig til etterligninger 
i regionen.   

Høgendeskirker
De tre kirkene Sørbø, Hesby og Talgje er bygd som hø-
gendeskirker. Dette vil si at de ble bygd og underholdt av 
privatpersoner som private kirker for en storgard og dens 
beboere. I motsetning til denne praksisen var domkirken 
finansiert av kirketienden som biskopens representasjons-
kirke og tilholdssted for domkapittelet. 

Alle tre gardene som var tilknyttet kirkene, kan regnes 
som stormansgarder med familier som tilhørte det øverste 
samfunnssjiktet. Kirkene er enkle og ganske like i formen, 
men med variasjoner i detaljeringen. Størrelsen varierer 
påfallende: Hesby er størst, Sørbø noe mindre og Talgje 
kirke er minst. Dette kan forklares med at Hesby på Finnøy 
var maktsenteret for Rygjafylkets nordre syssel, mens de 
andre to gårdene hadde en underordnet betydning. At man 
tok seg råd til å bygge i stein var sikkert både utrykk for reli-
giøsitet og gudsfrykt, men også for å vise rikdommen sin og 
demonstrere makt. I senere tid ble disse kirkene tatt i bruk 
som sognekirker. 

Talgje kirke
Man antar at Talgje kirke ble bygd cirka 1150, altså kanskje 
delvis samtidig, eller rett etter at domkirken i Stavanger var 
ferdigstilt. Talgje er den av kirkene som er best bevart i sin 
opprinnelige form. Den er en liten perle og er den eneste 
bevarte i sitt slag i Rogaland. Kirken består av et rektan-

til England og resten av verden. Menneskene som bodde 
her, kom tidlig i kontakt med kristendommen. Kristne 
graver, steinkors og rester etter tidligere kirker vitner om 
at kristentroen fikk fotfeste i regionen tidlig. Den katolske 
kirken hadde vist seg som en samlende makt på Kontinen-
tet og i England. Pavekirken åpnet også for guddommelig le-
gitimering av kongemakten. Med nedskrevne lovverk og en 
organisert administrasjon, ble kristenheten innført i store 
deler av Europa før tusenårskiftet. 

På Vestlandet er steinkirkene ofte de tidligste, og eneste 
gjenværende bygningene, som kan fortelle om kristendom-
mens inntog i regionen. Tidligere kirker bygd i tre er ikke 
bevart, men har sannsynligvis vært forløpere for flere av 
steinkirkene. I Norge var det ingen tradisjon for denne type 
steinbygninger. Man antar derfor at både steinhoggerne og 
murerne kom fra England til vår region, på lik linje med 
kristendommen. 

Kirkene i Nye Stavanger kommune representerer 
forskjellige typer av gudshus som fantes i middelalderen i 
Norge: katedral, kapell, høgendeskirke og klosterkirke. 

Stavanger domkirke ble bygd som katedral for det 
nyopprettede bispedømmet. Antatt byggeår er 1125, da det 
er på dette tidspunktet man finner belegg for fradelingen 
av bispedømmet fra Bjørgvin. Biskop Reinald var den første 
Stavanger-biskopen. Han kom fra Winchester i England. 
Både valget av katedralens skytshelgen St. Svithun og den 
normannisk-romanske arkitekturen som preget den opp-
rinnelige basilikaen, peker mot at inspirasjonen kom fra 
England. For den lille byen med omtrent 300 innbyggere 
må inntoget av kirkeadministrasjonen og håndverkerne fra 
England vært en overveldende hendelse. Som bispesete har 
Stavanger spilt en viktig rolle i hele regionen, både som et 
kirkelig maktsenter, men også som en del av den kongelige 
administrasjonen. Fra midten av 1100-tallet var Rygjafylket 
delt i to sysler, altså forvaltningsenheter: Den sørlige delen 
med Stavanger som sentrum, og den nordlige delen med 
Hesby på Finnøy som sentrum. 

For å bygge kirken trengte man i tillegg til håndverks-
kompetanse, også bygningsmateriale. Alle steinkirkene i 
regionen er i hovedsak bygd med kleberstein, bruddstein, 
mørtel og trevirke. Noe av kunnskapen hadde man her fra 
før: Tørrmuring brukt i grunnmurer og naust og bryting av 
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gulært skip og kor med en halvrund apsis, et lite rom med 
hvelv som avslutter koret. Kirken har ingen tårn, men er 
plassert på en høyde og er godt synlig på avstand likevel. 
Som de andre middelalderkirkene, er Talgje kirke bygd i 
bruddsteinmur, mens hjørnesteinene og ornamentikken 
som innrammer åpningene er hogd i kleberstein. Apsiden 
er bygd komplett i kleber. 

Talgje kirke lar seg datere av den gjennomførte roman-
ske utformingen. En runeinnskrift på kirkens sørside ble 
tolket til å være fra 1100-tallet og bekrefter dermed daterin-
gen. Dessverre er innskriften kun delvis lesbar, ellers hadde 
vi kanskje visst hvem som har bestilt og betalt kirken. 

Det er dokumentert at kirken har vært istandsatt, restau-
rert og ombygd flere ganger. I 1670 ble det ved en besikti-
gelse notert at kirkens bordtak var i god stand på nordsiden, 
men i dårlig forfatning på sørsiden. Dette gir oss god grunn 
til å tro at de fleste steinkirkene, kanskje til og med domkir-
ken, opprinnelig hadde en taktekking i tre. 

Ved en senere anledning er det påpekt at våpenhuset var 
«råttent» og at det hadde «falt sammen». 20 år senere var 
det igjen falleferdig.1 Kan det tolkes til at våpenhuset som 
omtales her var bygd i tre? Vi vet ikke om kirken opprinne-
lig hadde et våpenhus, men kunsthistorikeren Jan Hendrich 
Lexow mente i hvert fall at dagens våpenhus ble bygd i 1870 
under en større restaurering av kirken. 

Inngangsportalen, som opprinnelig befant seg i skipets 
sørvegg, ble flyttet til vest under den samme restaureringen. 
Våpenhuset skjuler i dag et enklere portal med en rektangu-
lær utforming, som kan har vært kirkens opprinnelige inn-
gang til skipet fra vest. På skipets vestgavl over våpenhuset 
ser man i dag et enkelt vindu med en rundbue. På et bilde 
fra cirka 1914 vises det et vindu som har en mer forseggjort 
utforming, med et delt vindu med to rundbuer. Vinduet kan 
ha lignet det man fortsatt ser på østgavlen på Sørbø kirke, 
men var smalere og enklere. Dette vinduet er ikke omtalt 
i litteraturen og en nærmere undersøkelse på stedet kan 
gi nye opplysninger. Skipet har ellers to vinduer mot sør 
som senere har blitt utvidet, eventuelt er ett av vinduene 
av senere dato.2 Vinduet mot nord antas å være bevart i sin 
opprinnelige form. 

Koret er tilnærmet kvadratisk og det eneste i Rogaland 
som har en hvelving som kan dateres til romansk tid. Buen 

Talgje kirke – den eneste av kirkene 
som har en halvrund apsis. Foto: 
Britta Goldberg.

Bildet viser Talgje kirke fra nordvest 
og er tatt cirka 1914, altså etter re
staureringen. Foto: Riksantikvaren

Talgjes vestportal ligger i dag i 
kirkens forhall, men var opprinne
lig sannsynligvis en ytterdør. Foto: 
Britta Goldberg.



NR. 2  2019

5150

mellom skip og kor er bevart i sin opprinnelige bredde og 
utforming. De fleste andre korbuene ble utvidet på 1800-tal-
let for å gi bedre sikt til alteret fra skipets sitteplasser. Vi vet 
ikke hvorfor buen ikke ble utvidet, men korbuens steinhog-
gerarbeid er i likhet med resten av kirkens steinarbeid av en 
veldig høy kvalitet. Kanskje man ikke ønsket å ødelegge den 
flotte portalen?

Sørbø kirke
Sørbø kirke ble trolig bygd på midten av 1100-tallet, kanskje 
samtidig med Talgje kirke. Dateringen er basert på det tyde-
lige arkitektoniske formspråket, og blir støttet av myntfunn. 
Myntene som arkitekt Håkon Christie fant i kirken under 
restaureringsarbeidene i 1964, ble preget mellom 1130 og 
1150.  

Sørbø kirke ble med stor sannsynlighet bygd som en hø-
gendeskirke. På lik linje med Hesby og Talgje har man også 
her funnet rester etter gårdsbebyggelse og et naust. Det 
er dokumentert at kirken i 1308 var en av de 14 kongelige 
kapellene i Norge. Kapellene og kapellgeistligheten tilhørte 
kongen, med en administrasjon og et presteskap som ikke 
var underordnet biskopene. Presteskapet var også økono-
misk avhengig av kongen og støttet ham i maktpolitiske 
eller kirkepolitiske strider. 

Da Christie satte i gang restaureringen, møtte han en 
kirke som var blitt kraftig ombygd i 1883. Det er takket 
være hans nennsomme restaurering og tilbakeføring at 
Sørbø kirke i dag igjen likner på kirken slik den ble bygd i 
middelalderen. Kirken hadde opprinnelig et tårn mot vest, 
men dette ble gjort om til et våpenhus som er litt lavere 
enn skipet, og som har samme takvinkel. Hvor høgt tårnet 
har vært og hvordan det var avsluttet, er ikke kjent. Skipet 
hadde opprinnelig en portal mot sør, et lite vindu mot sør 
og ett mot nord. Vinduet mot sør ble utvidet på 1600-tallet 
og fikk dagens rektangulære form. 

Koret er bevart i sin opprinnelige form. De to små vin-
duene mot nord og sør er fra den opprinnelige bygningen, 
mens vinduet mot øst er tydelig gotisk og kan derfor være 
fra cirka 1300. På østsiden av korets gavl ser man et forseg-
gjort to-delt vindu i en romansk utforming, altså med en 
halvrund avslutning og en rund søyle i midten. Over de to 
vinduene er det et lite, rundt vindu. Alle vindusåpninger er 

Sørbø kirke. Foto: Britta Goldberg.

Sørbø kirke – korbuen med typiske 
romanske stiltrekk. Foto: Britta 
Goldberg.
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Vi vet imidlertid at kirken ble ombygd i 1871, og mye 
tyder på at dette ikke var den første ombygningen. Våpen-
huset ble etablert og sørportalen ble flyttet til vestsiden av 
våpenhuset, altså det som er dagens hovedinngang. På inn-
siden av skipet på galleriet ser man fortsatt en spissbue der 
inngangen fra sør en gang har vært. I likhet med vinduene i 
skipet ble også korbuen utvidet. Eller heller: Koråpningen. I 
en visitasmelding fra 1846 heter det: 

«Da presten ikke kan ses af dem som der opholder sig på 
kirkens Lem, og det desuden vilde tjene til særdeles Pry-
delse, naar Aabningen mellom Choret og Skibet blev buet 
istedenfor at Muren der hviler paa trestokke, vil undersø-
gelse blive anstillet, om saadan Utvidelse uden Skade kan 
skee …»6  

Så vidt kjent er det ingen bilder som viser denne åpnin-
gen mellom kor og skip, som må ha vært trang. Det er det 
eneste eksemplet på korbue som vi kjenner til i Rogaland 
som ble dannet av en rett avslutning, med eikebjelker som 
bæringen for veggen over døren. Dagens åpning består av 
en innramming med kleberstein mot skipet, og en spissbue 
murt i teglstein. Jeg har ikke funnet noe i litteraturen jeg 
har brukt, som avslører om innrammingen i kleber er den 
opprinnelige som ble gjenbrukt fra den gamle koråpningen. 

Det doble vinduet i korets sørvegg har mest sannsynlig 
kommet til ved en tidligere ombygging, selv om det ikke er 
lett å si nå det var. Litteraturen forteller om et nytt vindu 
som ble satt inn i 1634/5, men det kommer ikke tydelig fram 
hvor dette vinduet ble laget.  

I Hesby kirke har vi fra middelalderen også bevart en 

murt igjen i dag. Åpningene må opprinnelig har gitt tilgang 
til loftsrommene både over koret og i skipet. 

Jan Hendrich Lexow beskrev i 1957 kirken som den fort-
satt var etter ombygningen på 1800-tallet, og dermed før 
tilbakeføringen i 1964.3 Sørportalen var murt igjen, og på 
sørveggen var det satt inn to forholdsvis store vinduer med 
en gotisk spissbue. Vestportalen var borte, og buen mellom 
våpenhus og skip var utvidet i bredden. Heldigvis ble steine-
ne bevart, slik at man kunne tilbakeføre endringene senere. 
Håkon Christie beskriver hvordan man fant steinene da 
pussen var fjernet. Mange av dem var murt inn i veggene, 
og noen ble brukt som gjerdestein.4 Inventaret som kirken 
hadde fått etter reformasjonen, gikk derimot tapt. 

Man antar at klebersteinen som ble brukt til å bygge 
Sørbø kirke stammer fra steinbruddet Ertenstein, som lig-
ger i nærheten på Rennesøy. 

Hesby kirke
Dateringen av Hesby kirke er usikker. Teorien som får mest 
støtte i fagmiljøet, er at kirken ble bygd etter 1239, da Bård 
av Hesby var lensmann under Håkon Håkonsson. Daterin-
gen av trebjelkene på toppen av veggene underbygger denne 
teorien, da de dateres til cirka 1250. Presten Sigmund 
Edland har tatt til orde for at kirken må være betydelig 
eldre, og at den trolig ble bygd samtidig med Talgje kirke, 
altså rundt 1150. Han mener også å finne tegn på at dagens 
kor tidligere kan ha vært kirkens opprinnelige skip, og at 
dagens skip dermed er en senere utvidelse.5

Kirken består i dag av skip, kor, våpenhus og et lite 
sakristi. Opprinnelig hadde kirken et tårn som var bredere 
enn dagens våpenhus. Fortsatt kan man se noen steiner 
som var forankringen mellom skip og tårnet i ytterveggen 
mot vest. Lexow antar at tårnet ble revet cirka 1800 på 
grunn av at det var i sterkt forfall. Det finnes også en annen 
teori, som hevder at tårnet ble revet mye tidligere. En lokal 
historie forteller at Finnøy ble plyndret av skotske pirater 
som ble tiltrukket av det høye kirketårnet. For å unngå 
flere angrep, ble tårnet tatt ned slik at kun grunnmurene 
ble stående igjen. Fortellingen beretter om at en katolsk 
prest og to munker ble drept under angrepet. Dette må altså 
har hendt før reformasjonen i 1537, men hendelsen er ikke 
nærmere datert.

Er det den typiske «Stavangerklebe
ren» som er brukt på Hesby kirke? 
Foto: Britta Goldberg.

Hesby kirke sett fra sør, det lille 
sakristiet er et tilbygg. Foto: Britta 
Goldberg.

Sørbø kirke fotografert av C. 
Christensen Thomhav før Christies 
tilbakeføring i 1964, udatert bilde.
Foto: Riksantikvaren
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veggen. Alle åpningene er innrammet av kleberstein med 
en veldig enkel dekor. 

Koret har vinduer på nord og sørveggen som ligner på 
skipets grindverksvinduer, men er ikke helt like, noe som 
tyder på to byggetrinn. I tillegg har koret et grindverksvindu 
mot øst. Vinduet har vært til dels ødelagt og ble rekonstru-
ert i 1900. Koret avsluttes av tre ribbehvelv. Til venstre og 
til høyre for korbuen finner man to nisjer i koret. Nisjen 
til venstre er dekorert med såkalte krabber, et motiv som 
vi også finner i korgavlen til Stavanger domkirke. Det er 
også påpekt likheter mellom korvinduene i Stavanger og i 
klosterkirken. Generelt er klosterkirken vesentlig enklere i 
utformingen av for eksempel ribbehvelvene, vindusomram-
ninger etc., enn den gotiske delen av Stavanger domkirke. 
Arkeolog Øystein Ekroll har påpekt en del likhetstrekk med 
kirker i Bergen og antar at klosterkirken fikk inspirasjon 
derfra.7 

døpefont og alteret. Mens alteret fortsatt er i bruk, ligger 
restene etter døpefonten under prekestolen. Døpefonten 
har opprinnelig vært dekorert både med en runeinnskrift: 
«Adam, bikus (sannsynligvis for djevel), Eva, Kain», og fi-
gurer som viser syndefallet. Døpefonten ble tidligere tolket 
som å være utført i romansk stil. Det betyr at den enten er 
eldre enn kirken, eller at den støtter opp om teorien om at 
kirken er eldre enn generelt antatt. 

Ved Hesby kirke gjenstår det en del undersøkelser som 
kanskje kan fortelle mer om dens bygnings- og ombygnings-
historie.

Klosterkirken på Utstein
Klostrene spilte en viktig rolle ved å etablere og befeste 
kristen tro i Norge i middelalderen. Ideen bak klostrene var 
å muliggjøre et liv i felleskap til ære for gud. De forskjel-
lige munkeordenene hadde imidlertid ulike tolkninger av 
hvordan dette skulle oppnås og utformes. Augustinerne som 
har holdt til på Utstein, hadde fokus på lærdom og på å spre 
det kristne budskapet blant folket. 

Ordenen tilhørte den overnasjonale katolske kirken og 
dannet internasjonale nettverk, utvekslet ideer og kunnskap 
og bidro til teologisk utdanning av prester og biskoper. Klos-
trene hadde ofte en sosial funksjon i samfunnet ved å drive 
hospital, og uten tvil var klostrene også «bedrifter» med 
makt og innflytelse. Utstein kloster var en gård med store 
landeiendommer og en god beliggenhet ved skipsleia. Fra 
bevarte dokumenter vet vi lite om ordensbrødrenes liv og 
åndelige virksomhet, men vi vet at man kranglet om penger 
og makt med blant annet biskopen i Stavanger. 

Klosterkirken
Kirken har en veldig uvanlig utforming med tårnet i 
midten av kirken. Skip, tårn og kor har samme bredde, og 
kor og skip er like lange. Vest for tårnet ligger skipet med 
vestportalen og et tredelt grindverksvindu over portalen 
som begge har en typisk gotisk utforming. Skipet har tre 
vinduer mot nord, ett mot sør, alle utført som enkle, todelte 
gotiske grindverksvinduer. Tårnet har en enkel sørportal 
som gir tilgang fra klostergården og det er lagt hvelving over 
tårnfoten. Mot koret er det to åpninger i tårnet: En spiss-
buet åpning på gulvnivået og en rundbuet åpning høyere på 

Utstein kloster – klosterkirken 
bakerst i bilde, foto: Mathies E. 
Erlandsen
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samtidig med det nye koret som ble bygd i Stavanger dom-
kirke. Det påpekes noen stilistiske likheter med koret, for 
eksempel utforming av grindverksvinduene. Tårnet ble bygd 
som vesttårn og skipet var en utvidelse av kirken som ble 
tilføyet i slutten av 1200-tallet.9 

Begge teoriene har fått støtte og kritikk. Begge teori-
ene er stort sett basert på en fortolkning av utgravinger, 
stilhistoriske betraktninger og historiske analogier. Det ser 
dessverre ut som om det ikke finnes skriftlige kilder som 
kan avgjøre striden. 

Klosterkirken i dag
Klosterkirken som den framstår i dag, er delvis rekonstru-
ert. Klosteret ble lagt ned etter reformasjonen, ble brukt 
som privatbolig og har vært utsatt for både brann og plynd-
ring. Koret og tårnet ble restaurert og delvis gjenoppbygd 
i årene 1900-1904 og skipet sto uten tak helt fram til 1954. 
Selv om klosteret med kirken er det anlegget som er mest 
undersøkt og best dokumentert, er det fortsatt mye av byg-
ningshistorien som ikke er kjent. 

Sammenligning av noen arkitektoniske 
 elementer i kirkene 
Innledningsvis har jeg skrevet, at man går ut fra at bygghyt-
ten i Stavanger har påvirket og inspirert byggeaktivitetene i 
Rygjafylket.  Et regionalt samarbeid mellom håndverkerne 
og byggmesterne virker nærliggende. For å finne eventuelle 
likhetstrekk blant kirkene som kan bekrefte at det fantes et 
slikt samarbeid kan man sidestille typiske bygningselemen-
ter som forekommer i kirkene: Portaler, vindusomrammin-
ger og korbuen. 

Vi kan skille mellom to byggeperioder for alle kirkene: 
På midten av 1100-tallet ble Stavanger domkirke, Talgje og 
Sørbø kirke bygd i romansk stil. På midten/ mot slutten av 
1200-tallet ble koret til domkirken, bispekapellet, Utstein 
kloster og Hesby kirke bygd i gotisk stil. 

Av disse er Hesby kirke antatt å være den tidligste gotis-
ke kirken. Det betyr at den skiller seg tydelig ut fra de andre 
kirkene, og det er ikke grunnlag for en sammenligning med 
for eksempel domkirkens arkitektoniske elementer. Ved 
en sammenligning av arkitektoniske elementer kan vi kun 
sammenligne elementer av samme stilepoke. 

Klosterkirken før restaureringen i 
1954, udatert fotografi. Foto: Riks
antikvaren

Klosterets opphav og utvikling
Det er enighet om at Utstein kloster ble opprinnelig anlagt 
som en kongsgård, ikke som et kloster. Kongsgården var i 
bruk allerede i Harald Hårfarge sin tid. Det finnes to teorier 
som prøver å forklare hvordan anlegget har utviklet seg.

Jan Hendrich Lexow tok på 1950-tallet til orde for arki-
tekt Gerhard Fischers teori, som var basert på egne utgra-
vinger: Han mener at skipet og deler av tårnet stammer fra 
tiden da anlegget var en kongsgård. Kirken ble altså bygd 
som en del av et gårdsanlegg. I dagens tårn finner vi fortsatt 
restene etter det som opprinnelig var koret. Portalen som 
i dag er inngangen til konventstuen i østfløyen, skal har 
vært sørportalen til koret. Da Augustinerordenen overtok 
anlegget som en gave fra Magnus Lagabøter på 1260-tallet, 
utvidet man kirken med dagens kor etter år 1300.8 

Øystein Ekroll og Eldbjørg Haug har i boken Utstein 
kloster i 2005 lansert en teori som snur teorien til Fischer 
på hodet. Augustinerklostrene i Norge ble grunnlagt 
mellom 1160 og 1180, og Ekroll og Hauge mener at 
også Utstein kloster må dateres tilbake til denne tiden. 
Forfatterne mener at de også finner belegg i bygget for 
denne dateringen. Kirken vi ser i dag, kan ha erstattet en 
eldre kirke. Grunnmuren ble avdekket under utgravingen 
på 1940-tallet. Første byggetrinn for dagens kirke er iht. 
Ekroll og Hauge koret, som de daterer til cirka 1270, altså 

Detalj fra vestportalen, Sørbø kirke, 
det øvre mønsterbåndet betegnes 
som «sunken stars». Foto: Britta 
Goldberg.
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vulst. Lexow påpeker likheter med domkirken ved Talgje 
kirke, men viser også at noe av dekoren ligner på dekorasjo-
ner man finner på Nonneseter kloster.10

På Sørbø kirke finner vi en sør- og vestportal som er 
nesten helt like i sin utforming. Sidene dannes av en enkel 
profil med en antydet rund søyle eller vulst som avsluttes 
med et antydet terningskapitel. Samme profil er brukt i 
buen som avslutter portalene. Det er kun vederlagsteinene 
som har fått en mer rik dekor. Ved sørportalen er det halv-
runde fordypninger med en kule, ved vestportalen er det 
små spissbuer på venstre siden, «sunken stars» og en rekke 
med halvrunde på høyre siden. 

Portalene i begge kirkene er utformet mye enklere enn 
portalene ved domkirken. Det gjelder både for mengden av 
dekorative elementer, men også for utformingen av elemen-
tene som er brukt. Men oppsummert kan man si at de fleste 
av de dekorative elementene som vi finner på portalene i 

Romanske portaler
Sør- og nordportalen i Stavanger domkirke er fra den første 
byggeperioden, som er datert til cirka 1125. Dermed har 
portalene det man kaller en normannisk utforming. Dette 
er den romanske byggestilen som utviklet seg i Normandie 
og England, og som ble importert til Norge. Det er brukt 
enkle grunnformer som halvsirkler og rektangler for å 
forme søylekapitler, omramminger og annen dekor. Portaler 
som vi kan sammenligne med domkirkens portaler, finner 
vi i Sørbø kirke og Talgje kirke. 

Sørportalen i Talgje kirke ble i 1870 flyttet til det ny-
bygde våpenhuset. Samtidig ble portalen utvidet, noe man 
ser godt ved den litt ujevne buen. Portalen er rikt dekorert, 
venstre og høyre side er ulike, men har begge en slank, rund 
søyle. Den venstre siden har et terningskapitel og en base 
med små staver. Den høyre siden har et terningskapitel 
med «sunken stars» og en base med en jonisk profil. Buen 
er konstruert av enkle former, rektangulære kanter og en 

Stavanger domkirke – sørportal. 
Foto: Britta Goldberg.

Sørbø kirke – sørportal. Foto: Britta Goldberg. Talgje kirke – tidligere sørportal, nå hovedinngang til kirken.  
Foto: Britta Goldberg.
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Sørbø og Talgje, finner vi også ved de romanske portalene 
i domkirken: «sunken stars», enkelt dekorerte terningska-
piteler, buer, vederlagsteiner med enkle avrundinger eller 
hulkiler. Det gjelder ikke omvendt, ikke alle dekorative 
elementer som vi finner i domkirken, for eksempel chev-
ronbuene, kan vi gjenfinne på de to høgendeskirkene. Det 
er ikke overraskende at en katedral er rikere og mer forseg-
gjort dekorert enn en privat kirke. Ved overføring til disse 
enklere kirkebyggene ble også dekoren enklere.   

Gotiske portaler
Typiske stiltrekk for gotiske ornamenter er at de er rikere, 
mer organiske enn de ofte strenge geometriske formene 
som man brukte i romansk tid. Profilene er nå satt sammen 
av usymmetriske vulster, og som pynt bruker man natura-
listiske blader eller blomster. Spissbuen erstatter rundbuen 
og generelt blir søyler og ornamenter slakere og får mer 
filigransdekorasjon. 

Vestportalen på Utsteins klosterkirke kan sammenlignes 
med domkirkens vestportal, begge er fra omtrent samme 
byggetidspunkt. Domkirkens vestportal er pyntet med to 
rekker med søyler som er avsluttet med blomsterkapiteler, 
spissbuen skråner innover med en rekke vulster som bidrar 
til å lage skygger og skape dybde innover. Selv om portalen 
på Utstein er sterkt forvitret, så viser den noen tydelige 
stilistiske forskjeller til det vi ser i Stavanger. Søylene 

avsluttes med skivekapiteler og i spissbuen finner vi såkalte 
hundetenner, begge elementene finner vi ikke i Stavanger, 
men på Avaldsnes kirke. 

Selv om det er påpekt likheter mellom grindverksvindu-
ene i Stavanger og på Utstein, ser det ut som om en for-
bindelse mellom Avaldnes og Utstein kloster har påvirket 
kirkens utforming mer.

Også i Hesby kirke finner vi bygningsmessige spor som 
kan tyde på en forbindelse til Olavskirken. Hesby har flere 
trekk som ligner på Avaldsnes eller kirker i Bergen, for 
eksempel ligner korets østvindu sterkt på samme vindu på 
Avaldsnes. Hesby hadde mest sannsynlig ingen tett forbin-
delse til domkirken og bygghytten i Stavanger. Dette kan 
sikkert også forklares med at man antar at Hesby ble bygd 
rundt 1230, en fase hvor det antageligvis var lite eller ingen 
byggeaktivitet i Stavanger.  

Hvordan finne ut mer?
En systematisk og grundig sammenligning av arkitektoniske 
elementer både kirkene imellom, men også med bygninger 
i Bergen, Trondheim og England, vil kunne bidra til å forstå 
byggehistorien bedre. Det vil også kunne bidra til en mer 
nøyaktig datering av noen av kirkene. Utover det er det også 
mer tekniske undersøkelser som kan fortelle oss noe om 
byggene.

Restaureringsprosjektet i Stavanger har etter hvert bygd 
opp en del kompetanse lokalt, og har gode forbindelser til 
det norske fagmiljøet når det gjelder kunnskap om bruk av 
kleberstein, mørtel og håndverkstradisjoner. Kunnskapene 
som fins lokalt og nasjonalt må brukes i framtiden til å finne 
ut mer om kirkebygningene – deres alder, historie, hånd-
verksmiljø og -tradisjon og forbindelser mellom kirkene, 
andre byer og utenlandske forbilder. Sammenligning av ar-
kitektoniske elementer i denne artikkelen er bare en enkel 
tilnærming som kan (og må) utdypes mer. Avslutningsvis 
skal vi se på flere muligheter for å øke kunnskapen og forstå 
bygningene bedre. 

Håndverksmessige undersøkelser
Også i middelalderen hadde håndverkerne ofte en lokal 
eller en personlig stil. Det fantes flinke og mindre erfarne 
håndverkere. Vi kan også anta at man, akkurat som i dag, 

Utstein klosters vestportal.  
Foto: Britta Goldberg.

Vestportal Stavanger domkirke, 
blomsterkapitelene er typiske for 
domkirken. Foto: Britta Goldberg.

Detalj vestportal: hundetenner 
og skivekapiteler finner vi også 
på  Avaldsnes kirke. Foto: Britta 
Goldberg.
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i sørveggen, har det blitt brukt en annen type kleberstein 
enn i resten av bygget. Både farge og ådringen (mønster i 
steinen, som i marmor, også i trevirke) er annerledes, og er 
heller ikke likt i begge vinduene. Ved første øyekast ligner 
kleberen som ble brukt i sørvinduet veldig på den typiske 
rød-ådrete, såkalte «stavangerkleberen». Stammer steinen 
fra samme steinbruddet?

Mørteldatering
Datering av trevirke har etter mange år med erfaring blitt 
mer og mer pålitelig. Datering av mørtel er fortsatt en 
forholdsvis ny metode. En datering forutsetter vanligvis 
forekomst av organisk materiale, og i mørtelen kan det være 
rester av kullet som ble brukt til å brenne kalken. Men også 
selve mørtelen kan dateres ved Karbon-14 metoden. Så vidt 
jeg vet, er dette ikke gjort ved noen av kirkene i Rogaland. 
Slike undersøkelser kunne gi både informasjon om bygge-
tidspunktet, men også om ombygninger, senere tilbygg, etc. 

Orientering
En interessant observasjon som jeg gjorde i forarbeidet til 
denne artikkelen, er at alle kirkene som er nevnt, avviker i 
orienteringen fra den vanlige øst-vest-aksen. Alteret, og der-
med koret, skulle etter kristen tradisjon være orientert mot 
øst, slik at presten ved kirkelige handlinger ser mot solopp-
gangen, altså der man mener Kristus vil gjenoppstå. 

Alle kirkene avviker fra denne rene øst-vest oriente-
ringen mer eller mindre, men alle avviker i samme ret-
ning. Domkirken viser mest avvik, mens de andre kirkene 
kun viser en liten dreining mot sør. En tysk avhandling 
om orientering av kirkebygg i middelalderen, påpeker at 
utstikning av kirkene ble foretatt på en bestemt dag på året. 
Dette kunne for eksempel være dagen som var viet kirkenes 
skytshelgen. En slik praksis kan medføre avvik fra den rene 
øst-vest aksen. Men også den geografiske plasseringen langt 
nord kan har ført til dette avviket. Bruker man retningen på 
soloppgangen, så vil den være annerledes i Stavanger, enn i 
for eksempel Paris. 

Så vidt meg bekjent finnes det ingen publikasjon som 
undersøker orienteringen av norske kirker i middelalderen, 
hverken i Rogaland eller i Norge ellers. 

fikk den kvaliteten som man var villig til, eller hadde råd til, 
å betale for. En undersøkelse av både kleberstein, den origi-
nale mørtelen og murverket kan hjelpe med å finne likheter 
og kvalitative forskjeller, og vil kanskje tillate konklusjoner 
om tilhørighet til samme bygghytte – eller ikke. 

Selv om de er datert omtrent samtidig, har Stavanger 
domkirke og Sørbø kirke på Rennesøy tydelige forskjeller i 
murverket, ikke minst på grunn av steinen som ble brukt. 
For Stavanger domkirke foreligger det analyser av sammen-
setningen av mørtelen som man brukte i middelalderen, 
mens for Sørbø kirke mangler vi dette. Mørtelundersøkelser 
kunne hjelpe til å se flere likheter og ulikheter og evt. føre 
til nye konklusjoner.

I Hesby kirke ser man at vinduene i skipet har en uvan-
lig utførelse på utsiden. I stedet for å skråne utover fra 
vinduet for å slippe inn mest mulig lys, skråner den utven-
dige kleberbuen innover. Sammen med den flate utformin-
gen på innsiden, kan man muligens finne støtte for teorien 
om at vinduene har hatt en rund avslutning tidligere, og at 
de ble hogget om til en mer moteriktig form på et senere 
tidspunkt. Innvendig er spissbueinnfatningen verken sym-
metrisk eller utført på en måte som virker håndverksmessig 
riktig. Her kan årsaken både være manglende håndverks-
kompetanse, gjenbruk av stein, eller senere endringer. 
Steinhoggerne og murerne som jobber med domkirken i 
dag, kan sikkert hjelpe med håndverksmessige vurderinger 
og analyser. 

Kleberstein
Man antar at klebersteinen som ble brukt til bygging av 
domkirken, stammer fra regionale brudd. Noen er kjent, 
som for eksempel Ertenstein på Rennesøy og flere brudd 
i Haugesund-området. En kartlegging av kleberen som 
ble brukt i alle kirkene kan kanskje gi referanser for antall 
brudd i regionen, evt. også sannsynlige plasseringer. Likhe-
ter kan eventuelt fortelle noe om datering av bygningsdeler, 
eller når et brudd har vært i bruk. Vi kan anta at regionale 
klebersteinsbrudd sikkert ble brukt over lengre tid og at de 
leverte stein til flere enn en kirke.  

I Hesby kirke ser vi for eksempel at både i trefoldighets-
vinduet i korets østvegg og i det todelte spissbuevinduet 



NR. 2  2019

6564

Og hva kan vi lære?
Alle de seks kirkene har til felles at de gikk av moten, var 
mindre verdsatt i en periode, forfalt i mindre eller større 
grad, og ble gjenoppdaget i det 1800-århundret. Interes-
sen for bygningene og middelalderen ble plutselig stor, og 
det ble satt i gang undersøkelser og restaureringsprosjekter 
ved alle kirkene jeg har skrevet om. Fra vårt ståsted i dag 
var dette ikke alltid vellykket. Gode intensjoner  førte til 
storaktivitet, noe som i dag gjør det vanskelig for oss å se 
det opprinnelige bygget i noen av tilfellene. 

Endringer av for eksempel vinduer, portaler og takkon-
struksjoner har ikke bare forandret kirkenes utseende, men 
har også visket ut spor fra byggetiden som kunne hjelpe oss 
til å forstå bygningene bedre. Bruk av feil material, særlig 
sement, har også forårsaket skader og vil i framtiden bidra 
til skader som vi må ta hensyn til. Mye av det er som gjort 
ved tidligere restaureringer er ikke dokumentert på en måte 
som tillater oss i dag å forstå hva som er endret, og hvorfor. 

Restaureringer er alltid en mulighet til å lære mer om et 
bygg. Vi åpner vegger og gulv, skaper tilgang til råtne bjelker 
eller skjulte grunnmurer. Her vil det i framtiden være viktig 
at vi tar høyde for forskning som en del av restaureringspro-
sjektene. I tillegg til arkitekter, elektroingeniører og brann-
konsulenter må vi ha med oss arkeologer, kunsthistorikere 
og forskere som kan følge restaureringen, samle material og 
gjennomføre undersøkelser. 

Samtidig må vi ha stort fokus på dokumentasjon fra 
start til slutt: Hva er det vi finner når vi begynner, hvorfor 
gjennomfører vi endringer, hva er resultatet? Slik vil neste 
generasjon kunne lære av feilene vi har gjort og avgjørel-
sene vi har tatt og oppdagelser vi gjorde underveis.  

Stavanger domkirke, bispekapellet, Utstein kloster, 
Sørbø kirke, Hesby kirke og Talgje kirke blir alle en del av 
nye Stavanger kommune. Det å samle så mange kulturhisto-
risk verdifulle kirker i en og samme kommune kommer til å 
stille oss overfor utfordringer. Samtidig innebærer det også 
en sjanse til å samle kompetanse for å bevare og vedlike-
holde disse unike bygningene som bærer mye kunnskap om 
regionens historie.   

Noter
1  Lexow, 1964
2  Ekroll 1997
3  Lexow 1957
4  Christie 1964
5  Frá haukg og heiðni 1/1999 
6  Fr haug og heiðni 1/1999 
7  Ekroll/ Stige 2000
8  Lexow 1954
9  Haug 2005
10  Lexow 1957
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I september 1976 forslo jeg fra bystyrets talerstol at Stavanger 
og Sandnes skulle slås sammen til en by.1 Forslaget var fremsatt 
i en av de mange debatter bystyret har hatt om byutvikling og 
arealutnyttelse. Forslaget hadde stor sympati i Stavanger, men 
ordfører Arne Rettedal foreslo umiddelbart forslaget oversendt 
Stavanger formannskap uten realitetsvotering for nærmere 
bearbeidelse. Forslaget kom aldri opp til votering før kommune-
sammenslåing igjen ble et nasjonalt anliggende.

I 1976 var det drøye ti år siden den siste grensejustering av 
Stavanger bys grenser, byutvidelsen i 1965. Min begrunnelse i 
1976 for forslaget var motivert med at veksten i den påbegynte 
oljealderen allerede var så sterk at alle former for planlegning 
og styring ville tjene på at det raskt ble skapt en storby på Sør-
Vestlandet. Det har ikke skjedd. Men i generasjonene før hadde 
Stavanger opplevd en lang rekke grenseutvidelser. Byutvidelsen 
i 1965 var den åttende i rekken siden 1848. 

Behovet for byutvidelse har alltid vært ”å skaffe byen større 
plass å vokse på”, uttalte byarkivar Bodil Wold Johnsen til 
Stavanger Aftenblad høsten 2007.2 Også andre forhold har 
tidvis spilt en rolle når byutvidelsene skal forklares, som 
administrative, kommunikasjonsmessige og skattemessige 
forhold. Iallfall er det slik at demografisk utvikling, altså be-
folkningsutvikling og bebyggelseshistorie, som regel utgjør 
viktige momenter til forklaring av behovet for endringer i 
kommunegrenser. Eller for å si det enkelt, for å utvide et 
kommunalt territorium.

Blant den rikholdige byhistoriske litteratur finnes ingen 
samlet oversikt over byutvidelsens historie. Men de forskjel-

Den eldste bykjernen er kjent 
gjennom flere kart. Et som mange 
kjenner – er byskriver Ulrik  
Fredrich Aagaards kart fra 1726.

HANS EYVIND NÆSS

STAVANGERS TIDLIGERE 
BYUTVIDELSER 
(Artikkelen er basert på foredrag i Byhistorisk forening  
holdt 28.11. 2007 og er redigert utgave av artikkel publisert  
i Stavangeren 3-2008, s.13-25)
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lige endringer av byens grenser som har funnet sted, er omtalt 
i til dels utførlige avsnitt i flere lokalhistoriske fremstillinger. 
Jeg har hentet det meste av både momenter og kartmateriale 
fra Anders Haalands store verk, ”En by tar form”, fra 1999,  og 
Bjørn Utnes omtale av byutvidelsene tidsrommet 1900–1940 
i det tobinds byhistoriske oversiktsverket «Stavanger mel-
lom sild og olje” fra 1988, Selv har jeg rekonstruert byen ved 
inngangen til 1800-tallet i min artikkel ”Befolkningseksplo-
sjonen” i jubileumsverket ”Stavanger på 1800-tallet” fra 1975. 
Også Knut Helles bok ”Fra Våg til by”,  og den over hundre år 
gamle publikasjonen ”Stavanger bys industrielle og tekniske 
utvikling”, utgitt av Stavanger Handelsforening i 1912  og som 
inneholder Stadsingeniør A. Saxegaards innledningsartikkel 
inneholder flere kart over bebyggelsesutviklingen, er særdeles 
verdifulle. Byutvidelsene er dessuten omtalt i en rekke andre 
publikasjoner. En artikkel som er svært lesverdig og basert på 
omfattende kildestudier, er lektor Sevald Simonsens todelte 
artikkel publisert i ”Ætt og Heim” i 1972 og 1973. Viktige do-
kumenter er alle de komitèutredninger som gikk forut for alle 
byutvidelsene. I flere tilfeller var dette utredninger som gikk 
over flere år og som derfor har etterlatt seg en rekke omfat-
tende arkiver. Den viktigste gjennomgangen av Stavangers 
bebyggelsehistorie i senere tid er Unnleiv Bergsgards artikkel 
”Stavangers bebyggelse 1945-1965”, publisert i Stavanger Mu-
seums årbok for 2005, utgitt i 2007.3 Bergsgard gir en grundig 
innføring i både bakgrunnen for og gjennomføringen av de to 
byutvidelsene i 1953 og 1965.

La meg begynne med begynnelsen når det gjelder de tid ligere 
byutvidelsene. 

Den eldste bykjernen er kjent gjennom flere kart. Et som 
mange kjenner – og som ikke rent få har hengende i glass og 
ramme i reproduksjon – er byskriver Ulrik Fredrich Aagaards 
kart fra 1726.4 

Kartet er et viktig historisk dokument fordi de mange 
tekstinformasjoner på kartet er viktige historiske meddelelser 
hver for seg, ikke minst til kunnskap om lokale stedsnavn; Ste-
glebakken og Majorholmen er to av mange. Kartet er spesielt 
interessant fordi det viser byens gamle gatenett som for en stor 
del ennå bidrar til å gi den gamle bykjerne sitt særpreg. 

Etter egne estimater hadde byen på dette tidspunkt ca. 480 
hus og 1500 innbyggere.5 Det var altså fremdeles god plass 

Anton Brøggers kart over Stavan
ger slik han vurderte området til å 
være i middelalderen.

både til innbyggerne og til små jordlapper for åkerlapper og 
husdyrhold i byen. Denne situasjonen er levende beskrevet i 
bytingsprotokollen under dato 21.12. 1723 på borgermøtet det 
året. Borgermøtene, byens selvstyreorgan da nye ombudsmenn 
for det kommende kalenderåret ble oppnevnt, ble holdt på St. 
Tomædag den 21.desember hvert år (frem til 1837). Det heter i 
møte referatet: 

”Den u-shich som her udj byen, meere end andre Kiøb-
steder gaar i Svang, i det gaderne her i Byen Mesten overalt 
findis opfyldt med Sviin,.... Saa advaris hermed alle, som he-
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Kampene i middelalderen var en kamp om makt og 
makten bestod ofte av jordeiendom. Det gamle byområde 
er ikke opprinnelig en ”kommune” i vår forstand, men en 
bebyggelse som vokste opp på tomter der eierne tillot oppp-
føring av bygninger. I store deler av byen betalte huseierne 
lenge tomteleie til disse eierne. De mange oversikter som 
finnes over slike tomteleier på 1500-1600-tallet danner et 
svært godt utgangspunkt til å grensesette både utbredelse 
og innbyrdes maktstrukturer mellom jordegodseierne i 
Stavanger-området i midderlalderen. Slike tomteleieopplys-
ninger finnes både omtalt i den trykte protokollen fra 1901 
over Stavanger Domkapitels forhandlinger for gods eiet av 
Kirken og i tomteleielister for statlig og privat eiendom; en 
av de eldste av disse er fra 1604 og er trykket i Samlinger til 
Stavanger bys historie, fjerde bind.9

Omkring 1815 hadde byen ennå ikke flere enn ca. 2500 
innbyggere og drøye 500 våningshus. Som følge av den øko-
nomiske oppgangstiden som fulgte med de stotre sildeinn-
sigene, sildefiske og sildehandelen og en sterk vekst i byens 
reder- og skipsfartsnæring og mange håndverksnæringer, 
fikk byen på få år et stort tilsig av innflyttere. Stavanger 
tidoblet folkemengden på 100 år fra 2466 i 1801 til 29877 i 
1900.10

Allerede på 1700-tallet hadde flere tomter blitt bebygget 
utenfor det egentlige byområde. Denne utviklingen kan føl-
ges på en lettfattelig måte om en ser i branntakstprotokol-
lene og folketellingene; hus som ble bygget nær den gamle 
bybebyggelse, ble nemlig brannforsikret og derfor er det lett 
å få kunnskap om den. I 1801 bodde 100 mennesker i forsta-
den, 68 av dem i Gaden til Verket – altså innover Verksga-
den i retning byens nedlagte gamle Salpeterverk, grunnlagt 
nettopp av byskriver U.F. Aagaard tidlig på 1700-tallet.11 
Byvekst utenfor bygrensen hadde allerede startet. Folketel-
lingen fra 1801 inneholder navn og alder og yrker på alle 
familiemedlemmene og gir grunnlag for sosialhistoriske 
studier av de første innflytergruppene som bodde tett ved 
bygrensen. "Flere bygninger i Forstaden lå på Straen nord 
for de hus som lå innenfor bygrensen.

Bolighus, sjøhus og en lang rekke offentlige bygg og 
næringsbygg representerer den fysiske synliggjøring av 
veksten i aktiviteter og folketall på 1800-tallet. Allerede i 
1912 demonstrerte A. Saxegaard utviklingen av det bebygde 

rudj Byen eyer Sviin, og dennem saalledis paa Gaderne 
lader omgaae, byen til stor Vanærre, foruden den Skade 
af dem aarsages, saavell ved gaderne, som Skandsever-
chet at oproede, at dersom de efterdags iche holder deris 
Sviin af Gaderne, bliver Svinene opbragte og eyerne 
tiltalte og mulcterede til hospitalet; om deris Sviin noget 
paa gaderne tilkommer, og gandsche bliver ihielslagne, 
tilregner de sig selv den skade”.6

Først et stykke ut på 1800-tallet ble hagene utbygd så 
sterkt at det ble liten plass igjen til husdyr og åkerdyrkning i 
den gamle middelalderbykjernen.

En god illustrasjon for grensene for middelalderbyen er 
A. Bærheims kart over Bispeladegård og Eiganes slik han 
vurderte området til å være på slutten av 1600-tallet. Bær-
heims hovedpoeng er hypotesen om at Eiganes opprinnelig 
omfatter et stort område som opprinnelig omfattet både 
byområdet, Lagård og Bispeladegård som begge er sekun-
dærnavn som peker på funksjon og eierskap.7 Dette er også 
et poeng på Aagaards kart. A.W. Brøggers kart av middelal-
derbyen8 har tegnet inn sentrale bygninger.

Anders Bærheims kart over Bispela
degård og Eiganes slik han vurderte 
området til å være på slutten av 
1600tallet.
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regulert av kommunale reguleringsplaner, slik den blir det 
fortsatt. Det ene kvartal etter det andre ble regulert. Og ho-
vedledetråden bak alle planene var rutenettsregulering med 
brede gater imellom, noe som ikke skyldtes hestestranspor-
tens behov, men brannfaren som var blitt synliggjort ved 
brannen på Holmen i 1861 da 250 hus ble flammenes rov. 

Bare 12 år senere ble bygrensene utvidet på nytt. Hver-
ken byen eller Hetland kommune hadde i utgangspunktet 
sterke synspunkter på spørsmålet om arealendringene da 
kommunene skulle svare på en statlig forespørsel i 1871. 
Men i 1874 slo likevel Stavanger fast at det var ”lidet .. Rum 
til videre Bebyggelse inden for den nuværende Bygrændse”, 
særlig gjaldt dette langs sjølinjen.13 En kommunal komité 
ble opprettet i Stavanger for å vurdere arealbehovene i 
forbindelse med den fortsatte byvekst. Hetland opprettet 
en motkomité. Hetland avviste deretter forslag til en ny 

areal i Stavanger. Den veksten som synliggjøres i dette kart-
materialet førte til byutvidelser i flere omganger. Men disse 
var lite planlagte i den forstand at det var politisk evne til å 
skue langt fremover i planleggingen av fremtidens byrom. 
Befolkningsvekst og arealknapphet i byrommet var gjen-
nom hele århundret en hovedårsak til byutvidelsene, men 
også andre faktorer spilte inn i denne prosessen.

Bygrensene ble endret tre ganger i løpet av 
1800-tallet, i 1848, 1866 og 1878.
Selv om forstadsbebyggelsen tiltok i omfang de første tiå-
rene av 1800-tallet, var byens ledelse lite lysten på utvidelse 
av den gamle bys grenser. Faren for økte omkostninger for 
bykassen synes å ha vært en viktig årsak til dette synet. Men 
etter opprettelsen av kommunene med nye styringsorganer 
i 1837 og etter en statlig gjennomgang av kommunegren-
sene, ble den første byutvidelsen av 1848 med virkning fra 
1.1. 1849 en statlig tvangshandling som følge av at Hetland 
kirkesokn, og dermed også Hetland kommune, måtte få 
presise grenser i forhold til byen og Randaberg. I praksis 
førte dette til at det meste av forstadsbebyggelsen østover 
ble innlemmet i byen. Byutvidelsen er i detalj beskrevet 
i en egen lov av 12.7. 1848 og en kgl. res. av 19.8. 1848. I 
korthet omfattet utvidelsen ”de på Bispeladegaard belig-
gende Forstæder .. St.Pedersgjerde, Blaasenborg, Værket og 
Rosenkildehagen”.12 

Den ekspansjon av bybebyggelsen som fant sted de 
nærmeste årene skjedde i stor grad innenfor det innlem-
mede areal. Men også deler av Egenesløkkene ble bebygget, 
særlig i området Løkkeveien, Møllegaten, Stengaten og det 
såkalte Aadlandsstykket. Selv om Egenes mark, som den ble 
kalt, hadde vært i byens eie siden 1607, var området ikke 
akseptert som en del av den ordinære kjøpstad; selvstendige 
næringsdrivende måtte ha sitt virke innenfor den gamle 
bygrense. Disse problemene kunne imidlertid håndteres av 
byen selv og Egenes ble innlemmet i byen i 1866 med virk-
ning fra 1.1. 1867. Arealtilveksten var nær 300 %.  I byutvi-
delsen inngikk også Gressholmen, Sølyst, Natvigs Minde, 
Plentingen, og Majorholmen, en utvidelse langs sjøsiden fra 
Rosenberg til Kalhammerviken og Skjævelandsstykket ved 
Musegaten- der sykehuset ble bygget nær 30 år senere.

Etter byutvidelsen i 1867 ble fremtidig bebyggelse 

Byutvidelsene Stavanger 1917.  
Kart: Stavanger byarkiv.
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byutvidelse bl.a. begrunnet med mulig tap av innbyggere og 
skatteinntekter.

En kompromissløsning ble fremtvunget av de statlige myn-
digheter, amtmann, fagdepartement og til sist Stortinget. Byen 
skulle nå også omfatte strandsiden fra Spilderhaugsvigen til 
Lervig, skråningen på begge sider av Lagårdsveien, og deler av 
Bispeladegård i øst, en landstripe nord for Kalhammerviken og 
øyene Buøy og Engøy. Følgene av utvidelsen var at det i løpet av 
kort tid ble vedtatt nye reguleringsplaner med rutenett for den 
fremtidige bebyggelse på Storhaug og Våland.

Som en ser av kartet for byutvidelsen i 1878 hadde det 
oppstått en noe uklar og ulogisk arealdisponering mellom 
Stavanger og Hetland kommune. Ettersom bebyggelsesveksten 
fortsatte, arbeidet byens politiske ledelse og tekniske etat med 
å skape regulerte forhold for nye boligområder i randsonene. 
Hetland gjorde ikke det samme på sin side av grensen. Dette 
var et åpenbart problem, slik Anders Haaland poengterer. 
Konsentrasjoner av uregulert bebyggelse i randsonene måtte 
”før eller siden føre til at (disse områdene) måtte innlemmes i 
byen”. Den nye byutvidelsen fant sted i 1905.

Hetland herred var igjen imot en endring og pekte igjen på 
problemet med tap av skattytere. Men et kompromiss ble opp-
nådd. Byen fikk hånd om de to kilene på Storhaug/Hetlands-
marken, hele Hillevågsvatnet og et isolasjonsbelte på Hetlands 
side av Mosvatnet som var byens drikkevannskilde.

Kompromisset var kortsiktig. Byens bebygde areal ble 
fordoblet fra 1898 til 1911 og økte fra 1020 til 1875 dekar. Det 
ble gjennomsnittlig bygget 100 hus årlig i tiåret 1901—1911.14 
Byens areal før 1850 var 273 dekar. Stadsingeniøren tok al-
lerede i 1912 initiativ til ny grenseregulering. Men Hetland var 
imot og reguleringen ble ikke gjennomført før i 1923. Resten av 
Hetlandsmarken ble innlemmet i byen sammen med resten av 
Våland og en trekant sør for Mosvatnet med deler av Tjensvoll. 
Nye reguleringsplaner for de nye arealer ble laget og det eta-
blerte rutenett ble i all hovedsak bibeholdt. 

Selv om de nye byområdene gav godt rom for både bolig-
bygging og næringsutvikling, var det en utbredt oppfatning i 
Stavanger at 1923-utvidelsen bare var foreløpig og at en ny ar-
rondering av bygrensene måte komme før eller siden. Spørsmå-
let ble reist overfor Hetland og Madla kommuner i 1939, men 
det ble avvist av begge kommunene. Etter krigen kom spørs-
målet igjen på dagsorden og byutvidelseskomiteen la frem en 

omfattende innstilling for bystyret i 1947. Komiteen forslo 
at Hetland kommune vest for Gannsfjorden ble innlemmet 
i Stavanger sammen med resten av byøyene med unntak av 
Austre Åmøy. Hetland kommune nektet å delta i en felles-
komite under henvisning til at stortinget hadde oppnevnt 
en komite (Schei-komiteen) for å se på kommunegrense-
problematikken i en nasjonal sammenheng. Norge hadde på 
dette tidspunkt mer enn 750 kommuner. 

I 1948 sluttet bystyret seg til utvidelsesforslaget og 
oversendte det til kommuneinndelingskomiteen. Scheikom-
teen avviste at Stavanger-problematikken representerte et 
hasteforhold. Stavanger tok istedet opp direkte forhandlin-
ger med Hetland kommune. Forhandlingskomiteen avholdt 
hele 14 møter. Stavanger ønsket seg tillagt Ullandhaug og 
Tjensvollområdet. Uenigheten var stor og Stavanger Aften-
blad uttalte på lederplass at ”byutvidelser” er ”avleggs”.15 
I Stavanger ble det fremmet sak for bystyret i 1952.16 Det 
kompromissresultat forhandlingene førte til ble vedtatt av 
bystyret og medførte at de nedre-østlige deler- av Tjensvoll-
Ullandhaugområdet i 1953 ble tillagt Stavanger. Dette var 

Byutvidelsene Stavanger 1923.  
Kart: Stavanger byarkiv.
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ble slått sammen til en kommu-
ne med virkning fra 1.1. 196520. 
Både i Madla og Hetland var det 
et flertall mot kommunesam-
menslutning. 

Kommunalkomiteen avgav 
en enstemmig innstilling til 
Stortinget og pekte på at det var 
naturlig ”at disse tre kommune-
ne går sammen til en kommune. 
Geografisk, bygningsmessig og 
også når det gjelder det rent 
tekniske, ligger forholdene slik 
til at det skulle være nanturlig 
med en felleskommune”. Peter 
Molaug ivret fra talerstolen 
13.2. 1964 for at både Austre 
og Vestre Åmøy måtte bli en 
del av Stavanger: ”Lat det ikkje 
bli eit Aust- og Vest-Berlin på 
denne øya”, sa Molaug. Trond 
Hegna roste akkurat denne 
kommunesammenslutningen 
som svært heldig og uttrykte ros 
til ”dem som meget tidlig tok 
opp denne sammenslutnings-
tanken”. Representanten Bjarne 
Undheim, rektor på Bryne, pekte interessant nok på at det var 
naturlig med kommunesammenslutning når byområdet hadde 
vokst seg sammen, men at selve styringen måtte kompenserres 
med ”soneinndeling med eit visst sjølvstyre i kvar sone, slik vi 
kan halda oppe eit levande kommunalt demokrati også i slike 
storkommunar”.21

Etter 1965 har Stavanger forblitt bundet innenfor sine gren-
ser trass i en folkevekst og en utbyggisngstakst på alle sektorer 
som savner sidestykke i norsk historie. Sandnes har i samme 
tid hatt en relativt sterkere vekst samtidig som både Randa-
berg og Sola har gjennomgått betydelig urbanisering både med 
hensyn til boligbygging og næringsutvikling. Sola med havn og 
lufthavn og store industriarealer er i mange henseender blitt et 
sentrum i Stor-Stavanger.

Interkommunalt samarbeid har trått i stedet for nye byut-

omtrent de delene som ble utgjort av Arbeidsgården – det om-
råde av Hillevåg eiendommen som Stavanger kommune hadde 
kjøpt ved handelshuset Køhlers konkurs i 1883, og Saxemarka.

Helt siden slutten av 1930-årene ble det gjennomført 
interkommunale tiltak innenfor vann- og kloakkutbygging 
og veibygging. Interkommunalt Vannverk, nå IVAR IKS, var 
et foregangstiltak blant selskapene. Men det ble åpenbart for 
byens egne politikere at en fremtidsrettet planlegging innenfor 
næringsliv, finansinstitusjoner, samferdsel, industrianlegg, 
utdanningsinstitusjoner og boligbygging ville kreve et større 
areal å planlegge innenfor enn det byen disponerte etter 1953. 
Stavanger var blant landets fattigste byer og lå i 1954 som num-
mer 30 blant byene rangert etter personinntekt.17 I 1957 kom 
spørsmålet om sammenslåing av Hetland og Stavanger på nytt 
opp til debatt, men førte bare til at Stavanger og Heland skulle 
ta opp igjen forhandlinger om saken. På bakgrunn av en omfat-
tende utredning fra 1959 drøftet bystyret situasjsonen saken på 
nytt i 1960.18 

Et tilbakevendende moment var at byen var i ferd med å 
slippe opp for tomter til boligbygging. Det ble tatt initiativ til 
regionplanlegging. Saken tok først en ny vending i 1962 på 
grunnlag av et skriv til kommunaldepartementet utarbeidet i 
forbindelse med forberedelsen til en lang rekke kommunesam-
menslåinger landet over. Her ble som et nytt alternativ fore-
slått sammenslåing av alle tre kommunene Stavanger, Madla 
og Hetland. Stavanger satte på denne tid ned et utvalg som 
utarbeidet en regionplan for Nord-Jæren. Planen forelå i 1964 
og slo fast at urbaniseringstendensen i området Stavanger-
Sandnes viste at hele området ville bli en båndby. Hele området 
måtte finne samlede løsninger på utfordringene innenfor sam-
ferdsel og industribygging. Forusområdet ble utpekt som indus-
triutviklingsområde samtidig som Ullandhaug ble utpekt som 
fremtidig universitetsområde. Motorvegplaner ble innarbeidet 
i båndbykonseptet og var ment å skulle bli en ”næringspolitisk 
livsnerve”.19 I sluttfasen av dette omfattende utredningsarbeidet 
meldte utenlandske firma sin interesse for Nord-Jæren området 
i forbindelse med en mulig oljeindustri.

Nasjonalt førte 1950-tallet til politiske endringer i synet på 
det store antall norske kommuner. Stortinget bestemte i 1963 
og 1964 å redusere antallet kommuner betraktelig. I Stavanger 
var tiden blitt overmoden for byutvidelse. Løsningen ble nå at 
Madla, Hetland (unntatt Austre Åmøy og Riska) og Stavanger 
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videlser samtidig som den reelle byregion har nådd en stør-
relse på linje med Bergen og Trondheim. Når en ser tilbake på 
hele tidsrommet 1849–2007, så springer det en i øynene at de 
mange utvidelser på Stavanger-kartet ser ut som et lappeteppe 
og at utvidelsene ofte er drevet frem i strid med ønsker i nabo-
kommunene. Sentrale myndigheter har heller ikke alltid vært 
støttespillere for byutviklingen og er det vel ikke i dag heller. Så 
tidlig som i 1937 skrev Per Thomsen: 

”Det er litt av et paradoks i dette. Sannheten er nemlig at byens 
beliggenhet egentlig er sentral, den skulle være den naturlige inn-
fallsport fra utlandet og være et knutepunkt som samler forbindel-
sesveiene mellom landsdelene. Men nettopp disse muligheter synes 
å ha bidradd til at byen er skjøvet vekk, fordi den kunde være farlig. 
Vanskelig har det vært å få stambanen til å nærme sig Stavanger, 
og enda står det år igjen. Vanskelig har det vært å få flyveplassen i 
orden. Hvor en skulde vente iver, har en møtt motstand. Likevel må 
det være tillatt her å plassere Stavanger på den naturlige plass byen 
vil få når kommunikasjonene endelig kommer i orden. Vi får da en 
by som vil være Norges første havn for luftfart og skibsfart fra vest, 
fra England og Amerika. Herfra fører rutene nordover langs kysten 
og østover til hovedstaden og Østlandet; de to strømmer går naturlig 
ut herfra når forbindelsen skal være effektiv”.22 

Spørsmål som meldte seg var også om de mange sam-
arbeidsløsninger som en hadde måttet ty til i mangel av ny 
byutvidelse også ga mangel på fremtidsrettet styring og også 
et demokratisk underskudd. Mye av utviklingen ble ledet av 
selskaper og organer som ikke eksekverte vedtak direkte etter 
vedtak i folkevalgte organer, men i et nettverk av organer, et 
selskapshierarki på kommunal sektor. Den påtrengende areal-
mangel i Stavanger førte også til valg av løsninger som utvil-
somt hadde vært annerledes om de fire urbaniserte kommuner 
hadde funnet frem til en kommunesammenslutningsmodell 
der regionbyen hadde en samlet folkevalgt ledelse, men der 
alle de fire – eller flere – inkorporerte kommuner- hadde egne 
selvstyremodeller på en rekke områder, jfr. Undheims uttalelse 
allerede i 1964. 

Det var rom for utredning av storbymodeller, men i mangel 
av enighet kommunene imellom, mente jeg at byregionen vår 
skrek på statlig dirigering i dette spørsmålet, slik det har vært 
gjort før når byens grenser ble utvidet og med langt dårligere 
politiske og samfunnsøkonomiske argumenter enn i dag.

Noter
 1 Stavanger bystyres forhandlinger, sak 36/1977,  

s. 159.
 2 Nedrebø 2007.
 3 Bergsgard: 2007, s. 1-144.
 4 Helle 1975, s. 146.
 5 Næss 1971, s. 10.
 6 S.st.: s. 236f.
 7 Dette er bekreftet av nyere forskning.
 8 Brøgger 1915, s. 173.
 9 Brandrud 1901, særlig s. 463-502. Næss 1971.
10 Næss 1975, s. 69.
11 Næss 1971, s. 502.
12 Simonsen 1973, s. 96f. Lovdokumentene er 

gjengitt i Sevald Simonsens detaljerte og 
spennende beskrivelse av Hetlandsmarkens 
historie (Ætt og Heim 1972 og 1973).

13 Haaland 1999, s. 142.
14 Saxegaard 1912, s. 19.
15 Bergsgard 2007, s. 38.
16 Stavanger bystyres forhandlinger, sak 173/1952, jfr. 

Sak 136/1948.
17 Bergsgard 2007, s. 135.
18 Stavanger bystyres forhandlinger, sak 42/1960.
19 Bergsgard 2007, s. 140.
20 Bergsgard 2007, s. 135.
21 Stortingsdebatten er trykket i 

Stortingsforhandlingene 1963-1964, s. 1908–1917.  
22 Thomsen 1937, s. 17.
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HEIDI HJORTELAND

BY OG LAND «HAND I 
HAND» – TIDSBILDER FRÅ 
1900TALLET

1. januar 2020 blir Rennesøy og Finnøy en del av Stavanger. I 
gamle dager tok det flere timer med båt fra Finnøy og Rennesøy 
inn til Stavanger. For byfolk var øyene i Ryfylkebassenget langt 
inne på landet. Den kulturelle og sosiale avstanden var minst 
like stor. Men tjenestejentene og hyttefolkene krysset grenser.

Byfolks første skikkelige møte med en ryfylking var gjerne 
gjennom den sjenerte og smånervøse tjenestejenta som hadde 
rom på loftet. Og på begynnelsen av 1900-tallet begynte de 
rikeste stavangerborgerne å få seg landsteder i Rennesøy og 
Finnøy. 

Bønder badet ikke
Da byjenta Bente Pallesen Hellevik badet i Badeviken på 
Reilstad i Finnøy hendte det at det ble blåst i en fløyte fra 
en av nabogårdene. Da måtte Bentes fastboende venninne 
løpe hjem for å spise og arbeide. Mens Bente og de andre 
bybarna kunne springe opp og ned til sjøen så mye som 
de lystet, hadde den fastboende venninnen bare tilmålte 
stunder i vannet. Stadig oftere kunne øyboerne se byfolk 
drive dank på blanke formiddagen, mens de slentret langs 
grusveiene iført lekkert badetøy.

– Bøndene så nok på bading som unødvendig luksus, 
erkjenner Bente Pallesen Hellevik.

Morfaren hennes, Nicolai Wesnes, var den første som 
skaffet seg landsted i Finnøy kommune. Det hvite huset som 
ble kalt Fredheim stod ferdig i 1906. I 1917 bygget han en 
stor dukkestue til barna som fikk navnet «Bungalowen».

Det må jo ha vakt en viss oppsikt blant lokalbefolknin-
gen som knapt hadde til salt i grøten, at bybarna fikk en 
dukkestue på størrelse med en vanlig bolig. Men moren min 
har fortalt at de fastboende barna alltid var velkomne til å 

Alle familien Wesnes sine høner 
fikk også bli med på landstedet på 
Reilstad. Også tjenerskapet fulgte 
med. Foto: Bente Pallesen.
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leke på landstedet til morfar og mormor, forteller Bente.
Morfaren hennes, som var en velstående fabrikkeier, 

kjøpte på begynnelsen av 1900-tallet opp flere parseller av 
lokale Finnøy-bønder i området for å hjelpe dem økono-
misk. Både han og kona Ingeborg knyttet sterke bånd til 
lokalbefolkningen og Finnøy, forteller barnebarnet Bente

De reiste til Reilstad så ofte de kunne. Mens Nicolai 
Wesnes ukependlet, kunne kone, barn og tjenerskap være 
på Reilstad i ukesvis om sommeren. 

Tjenerskapet med på ferie
– De kom inn i egen båt, og bak den hadde de flere småbå-
ter på slep. Med på turen var også hester, høner og et trø-
orgel. Moren min har fortalt at en del fastboende gikk langs 
veien og kikket på dem. Men det er egentlig ikke så rart, for 
besteforeldrene mine og reisefølget deres må jo ha skilt seg 
ut, slår Bente Pallesen Hellevik smilende fast.

Mormoren hadde både kokk, barnepike og gartner med 
seg på hytta. Hun kunne derfor nye late feriedager hvor hun 
gjerne badet eller spilte fotball i lang kjole. Noe som stod i 
sterk kontrast til nabokonenes slit på gårdene.

Morfaren likte i tillegg å pynte seg og gikk gjerne rundt 
i hvit dress. Mormoren gikk som gammel dame ofte i rød 
jakke og hvit hatt. 

– På den tiden var det ikke vanlig at gamle damer som 
mormor gikk i fargerike klær, konene skulle helst gå i brunt 
eller svart. Mormor bare fnøs av at det ble snakket om 
bekledningen hennes blant de fastboende. Det bryr jeg meg 
«skitten» om. Hvis jeg vil gå med rød jakke, så går jeg med 
rød jakke, sa hun og fortsatte å pleie sitt vennskap med de 
lokale kvinnene på øya.

Bente har aldri hørt om at det oppstod konflikter av noe 
slag mellom besteforeldrene og de fastboende.

Krokket-turnering på landstedet
– Morfaren min var en mann med stort engasjement og 
sosial samvittighet. I tillegg var han veldig omgjengelig, det 
samme var mormor, så de holdt åpent hus på landsteder og 
inviterte blant annet bøndene på krokketturnering i hagen.  
Bestefaren min samlet også bøndene til felles radiolytting. 
Sang og musikk var det også mye av. Barna deres fant seg 
raskt lekekamerater blant barna i nabolaget, sier Bente 

som i dag bruker den gamle lekehytta på eiendommen som 
hytte.

I alle år etter besteforeldrene bygget landsted på Reilstad 
har familien holdt til her. Fritidsboligen til besteforeldrene 
var i flere år ute av familiens eie etter at Nicolai Wesnes 
måtte selge Fredheim etter å ha gått konkurs i 1936.

Til alt hell stod lekehytta på en egen parsell i barnas 
navn, dermed forble Bungalowen i familiens eie. Senere 
fikk familien også kjøpt tilbake Fredheim, hvor nå Bentes 
søster holder til.

Byas-ugress
– For meg er alle de beste barne - og ungdomsminnene 
knyttet opp mot Reilstad. Jeg og søsknene mine ville ikke 
til utlandet når sommeren kom, vi ville til Finnøy. Her 
var jeg del av en stor ungdomsgjeng som hadde mye gøy 
sammen. Gjengen var en blanding av ungdom fra Stavan-
ger og fastboende ungdommer. Jeg merket av og til en viss 
skepsis mot meg som byjente. «Byas» og «ugress» var blant 
slengbemerkningene. Noen hadde fordommer om at vi fra 
byen trodde vi var finere enn andre, men alt i alt ble vi godt 
tatt imot. For det var jo også noe spennende med oss byfolk, 
spesielt for det motsatte kjønn. Og det hendte nok at jeg 
stakk av med noen lokale gutter. Som voksen har jeg ingen 
problemer med å forstå at det kunne være vanskelig for 
lokale jenter å takle, påpeker Bente og humrer.

I oppveksten var hun vant med at det hele tiden yrte av 
mennesker på landstedet deres, for også moren hennes vide-
reførte foreldrenes sosiale livsstil. Til enhver tid var det fullt 
av mennesker på eiendommen, både slektninger og lokale. 

De fastboende har tødd opp
– Jeg husker godt en 17. mai vi feiret her inne. Etter toget og 
arrangementet på skolen gikk alle hjem til seg. Det gjorde 
mor litt oppgitt at de fastboende ønsket å tilbringe resten 
av nasjonaldagen på hver sin tue, så hun sendte faren min 
rundt i nabolaget og bad dem til samling her hos oss, med 
sang og musikk. Og de var ikke vonde å be, så det ble en alle 
tiders kveld, husker Bente.

Hennes inntrykk har nok også vært at de fastboende har 
en litt mer tilbaketrukket og avmålt væremåte enn hennes 
egen familie fra Stavanger.

Annonser i Stavanger Aftenblad 
03.09.1938.
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– Men etter hvert som årene har gått føler jeg det er 
mindre forskjeller mellom de fastboende og oss fra byen. 
De fastboende har tødd mer opp. Det handler nok om flere 
ting, blant annet at det nå bor mange fra Stavanger her, 
i tillegg gjør pendlingen sitt til at kulturforskjellene blir 
mindre, tror jeg.

Selv har Bente gjort rennesøybu av seg i voksne år. Hun 
tror aldri hun vil vende tilbake til Stavanger, selv om hun 
snart likevel vil bo i Stavanger, når Nye Stavanger er en 
realitet 1. januar 2020.

Forskjellsbehandler byfolk
– Jeg er veldig for denne kommunesammenslåingen, fordi 
jeg lenge har følt at vi som byfolk blir møtt med lite velvilje 
i kommuneadministrasjonen i Finnøy. Mitt inntrykk er at 
fastboende i større grad får ulike søknader innvilget, enn jeg 
som har «feil» etternavn. Jeg håper denne forskjellsbehand-
lingen som har irritert meg i flere år, tar slutt i den nye, 
Stavanger, sier hun.

Bente Pallesen Hellevik føler seg sterkt knyttet til Finn-
øy og sier hun har like mange venner her som i byen. Også 
hennes barn igjen har fått mange venner på Finnøy. Jaget i 
byen frister mindre og mindre. Det å kunne gå barbeint ut 
på terrassen og høre klukkingen fra hønene, er bedre.

– Hyttelivet var med å sveise sammen by og land, kon-
kluderer hun.

For etter hvert fikk Nicolai Wesnes jo som kjent selskap 
av mange stavangerfolk som bygde seg landsteder i Finnøy. 
Og de som ikke hadde råd til hytte leide seg gjerne et rom 
på lokale gårder. Så heller ikke Jorunn Feet var helt ukjent 
med stavangerfolk da hun høsten 1953 reiste til Stavanger 
for å være tjenestejente hos en disponent i Stavanger. Da 
var jenta som kom fra en gård på Landa bare 15 og et halvt 
år. 

– Har du virkelig tørket støv?
Selv ønsket Jorunn helst å ta ungdomsskole på Solborg for 
å kunne studere til sykepleier, men foreldrene mente at en 
jente som snart skulle gifte seg, ikke trengte noen skole-
gang. Det var også et visst påtrykk fra flere ugifte tanter i 
Stavanger om at ungjenta måtte ut i tjeneste i byen for å 
lære seg noe. 

Huset Bente Pallesen sitter foran 
ble i 1917 bygget som dukkestue for 
moren hennes og søsknene av de 
velstående besteforeldrene. Foto: 
Heidi Hjorteland.

Denne tegningen viser hvordan 
ferie huset til familien Wesnes 
opprinnelig så ut. Tilhører Bente 
Pallesen.

Jorunn Feet som i dag er 81 år og bosatt på Finnøy smiler 
ved minnet, men slår fast at hun jo var altfor ung til å reise 
bort som tjenestejente, selv om hun også syntes det var 
spennende å flytte til byen. Da Jorunn vokste opp var hen-
nes inntrykk at byfolk var litt penere enn finnøybuen, og de 
kledde seg annerledes.

– For meg hadde det vært helt uaktuelt å sende min 
egen datter bort som tjenestejente på den alderen, slår hun 
fast.
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Det halve året i disponentboligen ble en blandet opple-
velse for finnøyjenta. Husfruen og ektemannen behandlet 
henne ofte nedlatende. Av og til kunne husfruen dra en 
finger langs et bord og spørre om hun hadde tørket støv? En 
gang ble hun også urettmessig mistenkt for å ha stjålet et 
smykke av fruen.

Jorunn arbeidet fra morgen til kveld, ikke bare tok hun 
seg av det meste av husstellet, hun skulle også passe ektepa-
rets to små barn.

Fruen speilet seg, Jorunn jobbet
– Fruen i huset likte å stå og speile seg og hun var mye ute 
med venninner. Hun ville være fin dame og snakket veldig 
pent. Stadig vekk hadde hun nye arbeidsoppgaver til meg.

Om kveldene satt tjenestejenta Jorunn oppe på rom-
met sitt og strikket. Det stod en radio på rommet, men den 
virket ikke.

Annenhver onsdag hadde Jorunn ettermiddagene fri, da 
gikk hun stort sett til tannlegen, opplyser hun lattermildt.

– Jeg hadde så dårlige tenner, og fikk veldig mange hull. 
På grunn av alle tannlegebesøkene mine hevet disponenten 
månedslønnen min fra 125 til 135 kroner måneden. Likevel 
hadde jeg ikke mye penger til overs, husker Jorunn.

Etter et halvt år sa hun opp, og fikk i stedet arbeid som 
avdelingsjente på Sanitetsklinikken. Det innebar gulv-
vask og tømming av spyttebakker. Her følte hun seg bedre 
behandlet, arbeidsforholdene var også mer forutsigbare. 
Deretter sydde hun en periode, men hun ble ikke lenge i 
hver jobb.

Om sommeren dro hun hjem til gården og hjalp forel-
drene.

På beste vestkant
En tid senere begynte hun på husmorskolen på Rygjabø i 
Finnøy. Fylkesmann i Rogaland på den tiden, John Norem, 
hadde i mange år rekruttert tjenestejentene sine fra denne 
husmorskolen. Da Jorunn var ferdig trengte fylkesmannen 
på nytt hushjelp til den herskapelige boligen i Eiganesveien 
48. Ingen av elevene meldte sin interesse, men Jorunn 
nevnte forespørselen for foreldrene sine og sa også til rektor 
at hun hadde luftet dette med foreldrene. Rektoren tok 
raskt affære og ikke lenge etter var Jorunn installert i fylkes-

Ikke rart kanskje at byfolk vakte 
oppsikt på Finnøy for hundre år 
siden. Bading og lekkert badetøy var 
en luksus bøndene ikke kunne unne 
seg. Foto: Bente Pallesen

Familien Wesnes hadde alltid med 
seg mange båter da de dro til lands
tedet på Reilstad i Finnøy.  
Foto: Bente Pallesen.
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mannboligen på beste vestkant. Her hadde de både vinkjel-
ler og tennisbane.

Finnøyjenta trivdes hos Norem fra første stund, ikke 
bare var lønnen langt bedre, 400 kroner i måneden, det 
barnløse ekteparet i 60-årene behandlet henne med en helt 
annen vennlighet og respekt enn disponent-paret. En del av 
lønnen sparte Jorunn til å kjøpe brudekjolestoff for.

Jorunn som elsker hagearbeid, fikk også prøve seg som 
gartner en tid da den faste gartneren var syk. Ellers gikk da-
gene med til husarbeid og matlaging. Hver morgen var det 
støvtørking. Til hverdags spiste hun og husfolket hver for 
seg. Søndagene fikk hun sitte inne med ekteparet. Jorunn 
serverte dem maten til middag. 

Et blikk inn i overklassen
– Jeg husker jeg måtte lage suppe med sherry. Fintfolk 
spiste jo det på den tiden. Selv syntes jeg sherryen ødela 
hele suppa, forteller hun oppgitt.

Også når paret ferierte på hyttene sine på Sjernarøy og 
Sele var tjenestejenta med.

– Jeg gikk godt overens med husfruen som var datter av 
Christian Bjelland. Det var sjelden jeg ble kritisert. Men en 
gang ble hun litt irritert da jeg var uheldig og knuste noe på 
kjøkkenet. Like etter knuste også hun noe. Da må jeg tilstå 
jeg godtet meg litt, sier Jorunn og klukker.

Hun husker med glede fri-onsdagene, hushjelpenes 
fridag. Tjenestejentene var spredd på loft og kammers over 
hele byen. Men en gang hver fjortende dag var de synlige. 
Annenhver onsdag ettermiddag hadde tjenestejentene fri. 
Da brukte de gjerne hele gatens bredde der de vandret arm 
i arm langs den tids promenadegate Kirkegata. Da gikk hun 
og venninnene ofte på kino, men også her satt hun mye 
oppe på rommet sitt og strikket om kveldene.

– Hos Norem lærte jeg meg et ytt ord. Hall. I hallen gikk 
det en stor trapp opp til andre etasje hvor mitt rom lå. Jeg 
gikk aldri opp hovedtrappen, men tok i stedet baktrappen. 
Den tok også min mor da hun en gang kom på besøk. Da 
husfruen forstod jeg hadde besøk, kom hun opp og hilste på 
moren min som nok ble litt forfjamset av det hele, forteller 
Jorunn.

Av og til hadde de gjester. Jorunn gikk da i sort kjole 
med hvitt forklede, mansjetter og en spesiell kalott på ho-

Jorunn Feet har tatt vare på mange 
fotografier fra hyttelivet i mellom
krigstiden. Foto: Heidi Hjorteland.
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Selv kjenner Skadberg til en tjenestejente som fikk et 
svært nært og godt forhold til sine arbeidsgivere, men også 
om dem som ble nedlatende behandlet. 

Gjennom de siste hundre årene har de tre kommunene 
gradvis kommet nærmere hverandre. Sosiale omveltninger 
og undersjøiske tunneler har knyttet områder og folk tettere 
sammen. Men hyttefolk og tjenestejenter gikk foran. Noen 
motvillig og livredde, andre skeptiske og mange med åpne 
sinn. Vennskapsbånd og allianser oppstod, både i byen og 
på landsbygda.

Og snart bor Jorunn i en bydel i Stavanger, og Bente får 
hytte i hjembyen. 

det, kalotten gikk hun med hele uken, men til hverdags var 
antrekket blåkjole og søsterforklede.

– Det hendte nok jeg var litt nervøs hvis det var mange 
folk og travelt, men jeg gjorde aldri noen store feil, eller 
sølte mat på noen, sier hun.

I ettertid angrer hun på at hun ikke ble lenger hos No-
rem-paret, for oppholdet i huset var lærerikt og ga henne et 
sjeldent innblikk i et annet liv. Men kjærligheten gjorde at 
hun høsten 1957 valgte å bli husmorvikar på Finnøy i stedet.

For byjente skulle hun aldri bli, men Jorunn er glad hun 
fikk en smak av bylivet som ungjente. Nå er det mer og mer 
tiltak å dra til byen, synes hun.

– Butikkene jeg likte i sentrum er borte og asfalten tærer 
på gamle bein, forteller hun. 

Fremdeles gjør hun som foreldrene gjorde, tar på seg ek-
stra pene klær før en bytur. Tiden som tjenestejente ser hun 
på som en slags husmorskole, og er som gammel glad for å 
ha disse erfaringene. Hun er ikke begeistret for at Finnøy 
nå skal bli en del av Stavanger. Både hun og ektemannen 
frykter for at det lokale legekontoret og sykehjemmet kan 
forsvinne.

Hyttefolk og tjenestejenter knyttet tidlig bånd 
mellom by og land
Tjenestejenter var vanlig både hos borgerskapet og blant 
middelklassen. Jenter som ønsket å studere til sykepleiere, 
fikk poeng for å ha passet barn. Denne yrkesgruppen gjorde 
ikke så mye av seg, det lå innbakt både i deres rolle og natur. 
Historikeren Olav Tysdal ved Universitetet i Stavanger 
(UiS) kjenner i alle fall ikke til at det er gjort noen systema-
tisk forskning på tjenestejenter i byen.

Lokalhistorikeren Gunnar A. Skadberg kjenner til 
mange enkelthistorier om tjenestejenter, men har heller 
aldri funnet en overordnet tilnærming om emnet.

– Disse jentene var underdanige, ja, de var nærmest 
anonyme, så de hadde nok ingen innflytelse på byens kul-
tur, men var likevel helt nødvendige for å få gjort praktiske 
gjøremål. I mange tilfelle var det nøden som drev dem til å 
søke tjeneste. Mitt inntrykk er at mange senere skammet 
seg over å ha jobbet som tjenestejenter, er hans erfaring.

Annonse i Stavanger Aftenblad 
17.08.1961.

Annonse i Stavanger Aftenblad 
03.01.1938.

Annonse i Stavnager Aftenblad 
09.08.1955
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ERIK FOSSÅSKARET

TRE RADIOKÅSERI OM Å 
REISE MED FERJE

Erik Fossåskarets tre tekstar blei sendt i NRK radio  
11., 12. og 13. mai 1992. Redaksjonen takker forfattarens  
familie for at me fekk trykka tekstane.

Rangel eller reise?
Klokka er straks halv åtte - om snaue fem minuttar. Akkurat 
på den tida, her ein laurdags-morgonen for litt tid sidan, 
spaserte eg enno morgonmysen om bord i ferja i Stavanger. 
I galen retning og til galen tid. Eg hadde meir enn ti års 
dagjamn fartstid som passasjer. Med by-reisa om morgonen 
og heim-reisa til mi Ryfylke-øy om ettermiddagen. Dermed 
visste eg vél at denne dagen slepte eg etter meg eit heilt bat-
teri av spørsmål: Og så han? Frå by’n? Med fyrste ferja? Ein 
laurdag? Aleine? Berre med ei lita veske? Med sin frodige 
snert av bygda sin sjølvironi gjer styrmannen seg til talerøyr 
for mannskap og medpassasjerar:

«Erik, har du vore på rangel eller på reise? Det er ikkje 
det at eg har noko med det. Men det ville vore så gysla gildt 
og visst.»

For meg der og då var dette ei grei morgonhelsing. Eller 
eg fekk i det minste styrmannen til å tru at det var greitt. Eg 
meiner beint fram han trudde at eg kom frå ei reise. 

Men ved andre høve kan det for oss øyfolket jamt vera 
ei plage at båten og ferja så ubønnhørleg rapporterer inn 
i bygda - og inn i byen - ikkje berre dei stolte, men og dei 
stolne sidene ved våre liv. Mange av dei viktige gjeremåla 
må vi bera over den opne scenen som landgangen er. Det 
gjeld det dramatiske ved fødsel og død, og det gjeld dei små 
kvardagslege hendingane imellom. 

Det å reisa har mange spørsmål i seg. Når? Frå kva? 
Kvifor? Til kva og kven? Endå ho var i byen så seint som på 
tysdag? I den nye kåpa? Før dagen er omme veit dei svara. 

DSD sin ferje Rennesøy krysser Mas
trafjorden på vei til Rennesøy. Foto: 
Stavanger maritime museum/MUST.
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«Største ulukka sidan breane la seg» meiner argaste skepti-
karane. «Men me kan ikkje setja oss imot utviklinga, så me 
stemme for.»

«Lukka på reisa!» seier vi. Frå stadig meir isfrie hamner. 
Så lenge ferja kan gå...

Mellomstundene
Ferja og båten er ein allmenning. I allmenningane har alle 
lov å ferdast. Alle dei gjeve. Men óg alle dei andre. Dei som 
vi er ganske likegyldige for. Og endå dei vi beint ut tykkjer 
er heilt håttalause. Alt i alt gir dette nokre pinlege møte. 
Men dei langt fleste vert ganske skapande. 

Kan skjøna vi sladrar og tatlar litt på ferja. Også om 
naboane:

Ny peis i kjellarstova og ny bil. Eg veit at han har spelt 
Lotto. Men at ho har fått ny kjole - ja, det trong ho. Han ho 
hadde, såg alltid ut som han var våt nede.

Nær slik var det vel han høyrde det ein av naboane her 
ein by-tur. Han er ikkje heilt sikker på kven det var snakk 
om. Men det kan han nok finna ut - ganske med det første.

Men meir drøser vi om vekeblad og TV. Hentar de-
battantar og artistar inn i den lokale krinsen av vener og 
slabbedaskar. I tida for såpeoperaene organiserte vi reine 
sorg- og supporter-gruppene dagen derpå over kaffi-koppen 
i nedre salong:

– Håpar ho går ifrå han, den slampen! 
– Å Gud, han må ikkje døy no! 
– Kven trur du eigentleg det er som er faren?
På reisene byter vi informasjon. Om saker i formann-

skap og landbruksnemnd. Om godtkjøp av kjeledressar som 
er lettlege i barnehagen, og om nye foringsmåtar i grishuset. 
Gjennom tiår etter tiår har det dagstøtt vore tusen mil med 
informasjonsmøte langs norskekysten. På dette nivået mel-
lom individ og forvaltning. Ein arena for kollektiv sjølvref-
leksjon. Sjølve kjelda for lokalt sjølvstyre. Difor har skårane 
langs fjordane klart seg så bra. Gjennom eit mylder av skifte 
i næring og livsstil. Frå landnot til kilenot og snurpenot, 
pelsdyrgardar og hønsehus, plommer og bær, veksthus og 
nydyrking, sandfart og båtbygging, skjering av kubb og kass-
aspikring, honningkuber og merar med oppdrettsfisk. Kvar 
turen med båt og ferje, og kvar økt på kaien, vart eit fagmø-
te. Der spreidde idéane seg. Der vart det utveksla røynsler. 

Dei som ønskjer å kjenna dei. På øyane og langs vår lange 
veglause kyst, er det snautt ei einaste rotfylling eller ein 
einaste ultralydprøve som ikkje må rapporterast på kai eller 
i ferjesalong. På jamnen er det rimeleg greitt at vi passar litt 
på kvarandre. Men så vil det alltid vera dei som kjenner seg 
for mykje påpassa. Vi fjordabuar likar ikkje poliklinikkar. 
Desse avdelingane på sjukehusa som sender oss heim etter 
kvar terapitime. Det vert for vanskeleg å få spørsmål på alle 
båtturane om kvifor vi reiser til byen i dag óg. 

Alltid har desse båtane ført noko med seg. Masse byfolk. 
Heilt frå første dampskipa i faste ruter tok dei til å reisa - i 
feriar og på fridagar. Ut mot øyane og inn i fjordane. I Ryfyl-
ke klaga dei til biskopen under visitas-vitjinga. Han burde 
få ein slutt på dette. I kommentarar til revisjon av lov om 
heilagdagen skriv biskop Støylen i 1919:

... i flere landsmeningheder forstyrres søndagsfreden 
mer end noget andet. Jeg mener de mange lystreisende som 
fra en større by reiser søndagsture ind i fjorden med de små 
dampskibe, for eksempel fra Stavanger indover Ryfylkefjor-
dene. Man sier mig på visitasmøterne, at disse bymennes-
ker, som i regelen kommer just i kirketiden, gjør det næsten 
umulig for folket at holde søndag. De reisende drar navnlig 
ungdommens oppmerksomhet hen på sig, så skal de ha 
oppvartning, husrom, ofte skyss eller fører, der kommer i 
det hele en uro over befolkningen som gjør den litet opplagt 
til gudsdyrkelse. 

I hundre år har dei små fjordabåtane og dei flotte ferjene 
stampa imot ein tri-einig allianse av biskopar, kuling-byer 
og vegsjefar. Vegsjefane har hatt eitt særstandpunkt. Imot 
båtane har dei óg vore. Men dei er for at vi reiser - vegsjefa-
ne. For at vi reiser ofte og langt. I eigen bil. «Dei mest opti-
mistiske», skriv avisa her i strøket om dei ved vegkontoret 
som rekna med høgaste auken i bil-bruk. Drivhus-effekten 
ligg til andre etatar. 

Dermed skal vi få bruer over og tunnelar under fjorden. 
Så kan vi kle på oss den rustningen som bilen er. Halde god 
avstand til kvarandre. Smug-reisa til byen. Nattsiglarane kan 
køyra heim når dei vil. 

«Det viktigaste som har skjedd oss sidan istida», seier 
øy-folket. Men soga kan tene ulike syn. Skal vi rekna frå 
starten eller frå slutten av is-tida? «Tunnelane er største 
framsteget sidan isen drog seg attende», seier dei båtleie. 
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endevende fossane. Som susande fontenar stod dei høgt 
over liene. Ved strendene låg bekkefara tomme. Aldri var 
det så vanskeleg å få noko britisk reise-lag til å gå på land 
som den føremiddagen. I timar vart dei om bord. Dette var 
det gjevaste møtet med Norge dei kunne få. 

Det er noko ekstra med nordvesten når han kastar heile 
bitar av byfjorden mot salong-vindaugo på øvre dekk. Og 
det er flott dei dagane god manøvreringsevne, motorkraft og 
dirrande baugspring retteleg må ta i for å vinna over frodan-
de sjø. Det er eit tap å legga daud den dramatikken der det 
er dei gode kreftene som vinn.

Mest har vi laber bris. Somme gonger er det heilt stille. 
Det var tidleg morgon ein av desse vakre, vâre vår-dagane. I 
duse disen mellom holmane bryt baugen grystill sjø. Frå ei 
lita reisegruppe sender ei av konene ei helsing til nabo-bor-
det om vegen vi skal få under fjorden: «Eg trur at tunnelane 
vert fine. Me køyrde gjennom ein slik nede med Hamburg. 
Han hadde så fine kvite fliser på veggene.» 

Leverer vi båtane og ferjene frå oss, taper vi poesi. I 
Sogn må dei henta fram reiselivsbrosjyrane sine og klippa 
ut sidene om Nærøyfjorden og ferja mellom Gudvangen og 
Kaupanger. I det minste slå ein parantes. Han må vere god 
tekst-forfattar turistsjefen som skal skriva like innbydande 
om tunnelen frå Gudvangen til Flåm. 

Der i øvre salongen roar vi oss ned frå det vi har bak oss. 
Stablar bæreposane rundt oss etter ein hektisk handletur. 
Eller gjere ettertankar frå eit annleis møte. I byen. Der 
vegen mellom katedral og kyrkje er så mykje kortare. Og vi 
bur oss for det vi skal til. I Rogaland har dei Utstein Kloster. 
Lengst nord på Mosterøy. Kongsgard, munkesete og stor-
gard frå einevaldstida. Ei perle endå etter europeiske mål. 
Tre kvarters ferjereise mellom Ryfylkeøyane byggjer om 
gjestene i sinn og sjel. Stemmer oss. Til vi står der mellom 
klostermurane. I blidt velstelt landskap. Kjenner kor stres-
set ramlar av i tjukke flak. Maktar oppleva korleis vi står på 
ein freda stad. Men ta turen dette året! Det er denne båtleia 
dei no er i ferd med å grava ned i tunnelar under fjorden. 

«Legg ned fjorden!» er eit stadig levande slagord i lo-
kalpolitikken. «Før all transport over dit han høyrer heime 
- på vegane!» Endå kvar bilturen for mange kjennest som ei 
kontinuerleg nesten-ulukke. 

Likevel ér det ei sanning at det kan vere kolossalt hen-

Dette er ikkje berre nærings- og kulturhistorie. I Roga-
land har samfunnsforskarar intervjua familiar om levekår. 
I det ferjelause sør-fylket seier kvinnene: «Nei, mannen 
hjelper det ikkje for deg å snakka med. Han køyrer bil til 
byen kvar dag, så han følgjer ikkje med på noko.» 

Over fjorden er svaret: «Det må du snakka med mannen 
om. Han reiser med båt til byen kvar dag, så han veit alt.» 
Dei vert så mykje meir sambygdingar dei som har ferje.

«Er det nokon av dykk», burde næringsministeren seie 
til tiltakssjefane. «Er det nokon av dykk som kjem frå kom-
munar som ikkje har ferje, må de gjere kva de kan for å få 
eit slikt samband.» 

Men næringsministeren ber samferdselsministeren 
byggja bruer. Travle karrierekarar opplever kvar ferjeturen 
som eit heft og ein pest og ei plage. Kjem dei for seint, går 
alt på tverke. For dei som har mobiltelefon og berbar PC, 
er det utoleleg å sitja førti minuttar og dingla med beina 
på kaikanten. Det er berre dei som er skapte for ei anna 
tid, som kan nytte mellomstundene. Vi som går innom ein 
kafé, kjøper kaffi og napoleonskake, og les nesten eit heilt 
kapittel i boka vår. Eller vi spaserer ein tur langs kaiane. 
På «baksida» av byen. Ser korleis han har snudd ryggen til 
fjorden. Gjennomfartsvegen ligg som eit fleirfelts tryggings-
belte mellom hamn og handel. Reiselivssjefen har vunne 
fram med eit og anna fotgjengarfeltet. Så mykje at det gjev 
meining for småbåt-folket å stige i land. Langs kailina som 
vart ledig etter fjordabåten.

Gå Strandgata - på sjøsida. Det er enno ei smal spaser-
stripe der. Langs lagerskura. Under kranane. For dei gode, 
lange draumane som havet inviterer til. 

Dramatikk og poesi
«Er du ikkje redd?» Slik er spørsmålet til oss ferjefolket. Dei 
få dagane det er sterk kuling i kasta. Frå bykollegaer som 
har lesebokdikt i skulen om «Rokta», og som får magesjau 
av å høyra soga om «Trym» og «Venus». Havet kan vera 
farleg. Men på fjorden er dramatikken jamt av det milde 
slaget. Han trøyttar dei som står lange styrehus-vakter. Men 
farleg er han ikkje.

Eg hadde billettørvakt på ferja «Hardingen» mellom 
Kvandal - Utne - og Kinsarvik nokre vind-tunge vårdagar i 
1967. Timar i strekk stod fjorden i eit kavande rok. Stormen 
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siktsmessig å hiva seg bak rattet og fara over land, gjennom 
fjell og under fjord akkurat når det høver. Men det å reisa 
skulle vera eit mykje større prosjekt enn å flytta seg så ofte 
og så raskt som råd er mellom to punkt. Det er båten og 
fjorden som er begivenheten – eit storhende dei fleste tura-
ne. Med ferja er det å reisa ein samlingsstad, møte mellom 
menneske, levande landskap, litt dramatikk og mykje poesi.

Ta med deg kaffien opp i øvre salong. Der på babord side 
kan det koma ei ferje imot. I nabofjorden er det enno to 
til. Og to til... Nok til at ferjefolket kan halda i lag – for ein 
betre dag.

 Passasjerer ombord i Riskafjord II i 
1997. Foto: Johannes Østvold/Stav
anger maritime museum.

Lasting av melkespann på Helgøy
sund kai mellom 1960 og 1970. På 
kaien står Ola Nygård Talgje og i 
båten står Sigurd Tandravoll. Foto: 
Kristine Tandravoll/Ryfylkemuseet.
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Då Lars Oftedal sa «Bygg eit stort bedehus for heile Ryfylke her 
på Judaberg», klødde finnøybuen seg i hovudet og lurte nok på 
om Oftedal hadde tatt litt for mykje tran til frukost. Men, det 
gjekk kort tid før Oftedal smilande kunne konstatera «ka va de 
eg sa?». Stort bedehus passa godt i lita bygd. Velkomen til by og 
land hand i hand i bedehusland.

Kvifor blei det akkurat slik det blei? Me har stilt spørsmålet 
tusen gonger om det meste her i livet. Og me veit at den 
som ikkje bryr seg om kvifor, heller ikkje er særleg interes-
sert i historia bak. Og den som ikkje ser syn i eit innblikk i 
bedehushistoria, har nok ikkje interesse for kvifor det blei 
slik det blei verken i Stavanger eller Ryfylke.

Den første januar 2020 er det eit faktum; Rennesøy, 
Finnøy og Stavanger blir ein og ny kommune. Lik det eller 
ikkje. Dei som har stått i bresjen for samanslåinga har dei 
siste åra vore på meir eller mindre desperat leiting etter fel-
lesnemnarar, identitet og symbol mellom byfolk og øybua-
rar, siddisar og ryfylkingar. Vel, «oljå» er ikkje grunnen til at 
me blei slik me blei, ikkje før nå nettopp. Men, lekmanns-
rørsla har prega oss i 200 år og pregar oss endå, enten du 
trur eller ei. 

På dei neste sidene, vil du som lesar få eit riss av korleis 
Finnøy spesielt er forma gjennom eit aktivt bedehus- og kyr-
kjemiljø dei siste 200 åra. Og slapp av: Her er rom for både 
glimt av Stavanger og Rennesøy med, ettersom hopehavet 
snart er ein realitet. 

AV TOR ØYVIND SKEISEID

BEDEHUSRØRSLA – 
GRUNNSTAMMA FOR BÅDE 
ØYBUAR OG BYFOLK

Interiør i Bethel bedehus på 
 Judaberg, Foto: Erlend Berge / Vårt 
Land.
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rar frå Finnøy. 900 personar – kva anna arrangement eller 
gudsteneste samlar så mange i påska? 

Sundagsskulen på Finnøy er aktiv, svært aktiv. Det 
er ikkje uvanleg at 70 til 100 ungar kvar sundag kjem til 
samlingane, på ei øy der det bur litt over 1900 menneske. 
Ungane kjem til bedehus og ute i friluft, etter kva som står 
på programmet. Storklassen (dei frå 3. klasse og eldre) 
er mykje ute i det fri, medan Sprell Levande (2. klasse og 
yngre) oftast er på Emmaus bedehus på Steinnesvåg. Det 
er veksten, eller innhaustinga, av eit langsiktig, trufast og 
populært tilbod, som har vore på bedehusa i generasjonar 
i om lag 100 år. Påskevandringa er sundagsskulen sin store 
årlege festdag på Finnøy, og med ringverknader og inspira-
sjon langt ut over Finnøy sine grenser. 

Finnøy Kristelege Ungdomslag feirar 100årsjubileum 16. 
november i år. Ei vekking i 1919 snudde opp ned på ung-
domsflokken som elles styrte med dans og drykk på Finnøy. 
Det blei lite dans og drykk etterpå. Same året blei Finnøy 
sitt fjerde bedehus bygd, Lauvsnes bedehus. Det er her ung-
domslaget i dag held til. Men, jubileumsfesten blir i Finnøy 
Fleirbrukshall, idrettshallen og fellesstova for heile Finnøy. 
Når det kjem fleire hundre menneske, blir både Lauvsnes og 
dei andre bedehusa for små. For då kjem heile halve Finnøy. 
Nesten alle har eit forhold til ungdomslaget.

Så kvifor blei det slik? Kvifor er det slik at to gonger i 
året møtest representantane for kyrkja, bedehusa, misjons-
organisasjonane, ungdomslaget, sundagsskulen og andre 
kristne foreiningar til samrådingsmøte? Kva står på dykkar 
plan neste halvår? Korleis kan me unngå å kollidera gudste-
neste og møte? Kva kan me få til i lag? Berre harmoni? Nei 
då, det er sikkert skjer i sjøen av og til. Men, det er ikkje 
fokus i bedehusland.

Hauge kom aldri til Finnøy
Men, han har fansen her! Ja, me snakkar om Hans Nielsen 
Hauge, kanskje den nordmann som har sett størst spor etter 
seg blant «folk flest», som mange likar å seia. I 1796 får 
den 25 år gamle bondesonen si store åndelege oppleving på 
heimegarden på Rolvsøy i Østfold. Medan han alvorstyngd 
pløyer åkeren og syng på «Jesus din søte frå og smake», slår 
lynet ned, inni han. Han ser kort og godt lyset. Lyset om 
Jesus som sin frelsar, men også lyset om ikkje berre prestane 

Pilegrimsferd til Finnøy i 2019
Over 900 personar har kome til Finnøy frå nord og sør, aust 
og vest i Rogaland sundag 14. april 2019. Det er palmesun-
dag, og for fjortande året på rad inviterer sundagsskulen 
på Finnøy til påskevandring på Nordre Vignes. Grupper 
på 60-100 personar i kvar flokk, blir sendt ut på vandring i 
neset. Undervegs møter dei læresveinar, romerske soldatar, 
tiggargutar, Jesus, Judas, Pilatus, tenestejenter og gråteko-
ner gjennom ni ulike korte teatertablå. Påskebodskapen 
blir usminka, direkte og med humørfylte og alvorlege glimt 
formidla av sundagsskuleungar og vaksne, alle glade amatø-

Det er påskevandring på Nordre 
Vignes på Finnøy. Her er eine gruppa 
kome fram til posten der to teneste
jenter fortel om eit merkeleg måltid 
som nettopp har vore, og nokre 
menn som sprang vidare til Getse
manehagen. Foto: Hjørdis  Halleland 
Mikalsen.

Jesus blir sviken av Judas medan 
soldatane følgjer myndig med i 
Getsemane. Påskevandringa til 
 sundagsskulen er rett på sak.  
Foto: Hjørdis Halleland Mikalsen.

Bethel bedehus på Judaberg, bygd 
etter initiativ av Lars Oftedal.  
Foto: Tor Skeiseid.
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har patent på vitet og trua. Vanlege folk, kvinner og menn, 
kan tala og samlast om Guds ord, kor og når som helst. Hau-
ge set folk fri, og set folk i arbeid. 

Haugianarrørsla er truleg den første, norske grasrotrørs-
la av omfang. Hauge gjekk og gjekk i heile Norges land, 
starta forsamlingar og verksemder. Ut og inn av fengsel, 
utan lov og dom. Oppviglar, ein som braut lausgjengarlova 
og ikkje minst, han som talte stikk i strid med konventik-
kelplakaten. Det var ikkje lov å samlast om Guds ord utan 
at presten gav si godkjenning. Men, Hans Nielsen Hauge 
meinte folk trengte tider og stader, i tillegg til gudsteneste-
ne, der ein kunne dela evangeliet. 

Hadde Hauge kome til Finnøy ville han møtt motbør. 
Presten Søren Georg Abel (sokneprest på Finnøy 1799-
1804), brukte sterke ord for å åtvara mot Haugerørsla. 
Abel var, som fleirtalet av prestane i landet, ein såkalla 
rasjonalist. «Det var gjennom å forstå at ein kunne oppnå 
det guddommelege». Rasjonalistane var prega av vitskap 
og forstand, og meinte vanlege folk ikkje måtte grubla for 
hardt på det som hadde med gudsforholdet å gjera. Her var 
presten den gode mellommann mellom Vår Herre og folket. 
Det var mykje godt som følgde med rasjonalismen også, 
både i form av leseselskap, vaksinering av barn og anna god 
opplæring. Søren Georg Abel sin son, Niels Henrik Abel, 
blei nok likevel meir kjent enn faren. Men, at ein finnøybu 
skulle bli det største matematikkgeniet i verda, får me skri-
va om ein annan gong.

Likevel, om sokneprest Abel hadde åtvara mot Hauge, 
var neste prest, endå skarpare i tonen. Jacob Hanssen (prest 
frå 1804-1824) såg finnøybuen tett i korta. Triumferande 
kunne han eit år skriva brev til biskopen i Kristiansand 
(rogalendingane var diverre underlagt sørlendingane) om 
at «det ikkje fanst ein einaste haugianar på heile Finnøy.» 
Hanssen var ein drivande skulemann og gjorde mykje for 
å fremja folkeopplysninga. Han prøvde så godt han kunne 
å halda bygda fri frå «Haugesvermeri» og «forvirrende 
skrifter».

Høvdingen Haugvaldstad
Men, to øyar bortanfor Finnøy, var det rørsle, haugerørsle. 
Rennesøypresten Arve Christian Linde Heiberg gjorde kva 
han kunne for å få folk på betre tankar. Men, på Mosterøy 

Nygatens forsamlingshus i Nygata 11 
har vore i bruk sidan 1845. Her foto
grafert i 1981. Foto: Byarkivet.

Kvinneforening for Misjonselska
pet og Indremisjonen på Ombo, på 
bybesøk på eit stemne i Stavan
ger. Frå v. Anna Aukland, Anna 
Olsen, (f. Tjeltveit), Soffi Rosså, 
Johanna Vestersjø, Malin Haug. (f. 
Skårasjøen),Mallin Helgaland (f. Skå
rasjøen), Berta Skår (f. Segadal) og 
Malena Røgenes (f. Tjeltveit). Foto: 
Carl Kørner/Ryfylkemuseet.
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Lekmannspresten
På same tida som Haugvaldstad for alvor får fotfeste i 
Stavanger, skjer ei stor endring på Finnøy. I 1824 overtar 
Gabriel Kirsebom Kielland som prest på ryfylkeøya. An-
svarsområdet er Finnøy og Talgje. Gabriel er opphavleg frå 
Stavanger, og har same våren fullført teologisk utdanning 
i Christiania. Han er 28 år og gifta seg nettopp med Gusta-
va, eller Susanna Sophie Catharina Gustava Blom Kielland 
som var hennar fulle namn. Ho er 24 år, og anar lite om at 
ho kjem til å vera med på ein gigantisk snuoperasjon av eit 
øysamfunn dei neste 13 åra. 

Når Gabriel Kirsebom Kielland kjem til Finnøy finn 
han visstnok berre to haugianarar og tre kvekarar. Hanssen 
og Abel har gjort ein god jobb med å halda svermeriet på 
avstand. Så kva  skjer med ny prest på plass? For det første; 
Gabriel Kielland er ikkje som prestane som var her før. Han 
talar ikkje til tanken, men til hjarta. Kielland er nemleg 
ingen rasjonalist, men ein hernhuttar. Herrnhut betyr 
«Herren sitt vern», og er ei rørsle frå Tyskland frå førre 
hundreåret. Det starta med ein gjeng forfølgde protestantar, 
som fekk vern og som utvikla seg til ei forsamling og der-
etter ei rørsle. I Norge blei dei kalla brødrevener. Fromme, 
pietistiske menneske, med eit stort fokus på Jesu soning for 
våre synder, og … eit stort bankande hjarte for misjon. 

Og Gabriel Kielland kom i kontakt med brødrevenene då 

blei det åndsliv. Og Hans Nielsen Hauge var den skuldige. 
Det vil seia, John Rasmussen Reianes, var den hovudskuldi-
ge. Rennesøybuen John hadde vore dreng på Haugvaldstad 
på Mosterøy, og seinare tvangsgift til same garden og fekk 
etternamnet Haugvaldstad. Nå stod John R. Haugvaldstad 
fram som den store haugevenen. Han var sett i brann av 
Hauge sine tankar om likeverd, samling om Ordet kor som 
helst og konsekvensen av å vera frelst. Nå reiste John på 
kryss og tvers på Vestlandet for å få møta sitt store idol, 
Hans Nielsen Hauge. Det enda med at Hauge fann Haug-
valdstad sjølv heime på Mosterøy og dei to fann tonen. 

Etter kvart som Hauge hamna meir og meir i fengsel, 
mista fridomen, helsa og kampgløden, blei John Haugvald-
stad den store haugianarhøvdingen, i alle fall på Vestlandet. 
John var blant dei som tok mest til deg alvoret i Guds Ord, 
då han ikkje gjekk for å vera verken ein moroklump eller 
humørspreiar. Nokon meinte at John blei meir haugiansk 
enn Hauge sjølv. Ein gong dei to venene møttest, sa Hauge 
til Haugvaldstad: «Dette ditt væsen John, det er taget, ikke 
givet.» John Haugvaldstad var fargar av yrke. Det var ikkje 
noko som viste på han, då han som regel alltid sjølv gjekk i 
svarte vadmålstøy. 

John Haugvaldstad døydde 80 år gammal, og blei i 1850 
gravlagt frå ei fullstappa domkyrkje i Stavanger. Då hadde 
han vore byborgar dei siste 40 åra, og var blitt ein av dei 
rikaste mennene i Stavanger. Han hadde tatt dei haugi-
anske ideala inn i sitt virke: «Man skal være virksom på 
jorden, dog have sit sind vændt mot det himmelske», som 
han sa. John Haugvaldstad starta med sildesalteri, fargeri, 
valsemøller, spinneri, bakeri, klesfabrikk og alt mogleg av 
verksemder lenge før oljå skulle ta byen til nye høgder. Og 
han bygde bedehus – Nygatens Forsamlingshus i … nettopp 
Nygaten i Stavanger, som er det eldste bedehuset i Norge, 
som er i bruk. Nygatens forsamlingshus frå 1846 var eit 
monument, eit svært hus på den tida. Det var ikkje stor nok 
plass lenger når haugianarane hadde møte i naust og sjøhus. 
Då måtte det eit bedehus til. 

Som ein kuriositet kan me nemna at stokken til John 
Haugvaldstad heng som eit klenodium på veggen i Nygatens 
forsamlingshus. Kanskje det næraste lutheranarar kjem 
relikviar?

Nedanfor prestegarden på Finnøy 
står minnesteinen over presteparet 
Gustava og Gabriel Kielland. Foto: 
Tor Skeiseid.
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han studerte i hovudstaden. Nå er han ein pådrivar sjølv, reiser 
jamleg på brødrevenmøte i Stavanger, blir oppbygd og sår tan-
kane blant takksame finnøybuar. 

Soknepresten startar også med husmøte i prestegarden, 
annan kvar sundag kveld og kvar onsdag kveld. I beste brødre-
venånd er det bibellesing, bøn, song, ein formaningstale og til 
slutt blir misjonsbøssa sendt rundt, der kvar etter evne kunne 
gje sitt. Misjon var noko nytt. Gje pengar slik at heidningar i 
andre land kunne venda om? 

Då sette biskopen Johan Storm Munch foten ned. «Dette 
har du ikkje lov til. Desse møta er i strid med konventikkelpla-
katen frå 1741.» Så nå får Kielland smaka same regelrytteriet 
som Hauge hadde slite med i alle år. Biskopen forbaud altså 
Kielland å halda desse samlingane. Jo visst, presten Kielland 
hadde strengt tatt lov å gjera slik. Det var «vanlege» folk som 
måtte hindrast til den slags. Men, biskopen såg på brødrevenen 
Kielland som ein trugsel mot kristen lov og orden.

Finnøybuen visste likevel råd. Dei kom då ein og ein til sje-
lesorg. Nå ville dei tala med presten om korleis dei hadde det, 
inni seg. Frå å seia «Jog, me får gjera vårt, så får Vår Herre gjera 
resten», blei finnøybuen prega av kva Jesus hadde gjort for dei, 
og kva det fekk å seia i deira liv. Det var så mange som kom til 
sjelesorg at Gustava måtte ta seg av kvinnene som søkte samta-
le. Det blei rett og slett ein kø for menn og ein for kvinner …

Omsorg og juleglede
Presteparet Gustava og Gabriel Kielland er høgt verdsett av 
finnøybuen, sett i eit historiske og omsorgsperspektiv. Dei to 
budde på Finnøy i 13 år, frå 1824 til 1837. På desse 13 åra blei sju 
av deira ni barn fødde. I tillegg til sin eigen, store barneflokk 
tok også ekteparet til seg andre barn. Fleire av desse var ungar 

O, jul med din glede og barnlige lyst, vi hilser 
deg alle velkommen.
Vi hilser deg alle med jublende røst, titusende 
ganger velkommen.

Kor: 
Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler.
Så glad er vi, så glad er vi. (evt. Så gladelig, så 
gladelig)
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.
Evt. Jentene: og neier, og neier
Evt. Gutane: og bukker, og bukker

I østerlands vise, de tre stjernemenn, vi vet nok 
hvor hen de skal drage.
For vi ville også så gjerne derhen, og eder på 
reisen ledsage.

Om stormen den raser og snøen vi ser, det kan 
oss jo slett ikke skade,
For julen og våren oss alltid er nær, når vi ere 
muntre og glade.*

Og en gang vi samles i Himmelens Sal, og synger 
om Jul med sin glede.
Vi takker og jubler i tusende tall. I himlen for 
tronen vi trede.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd, kom 
skynd deg og gi meg den andre.
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd. Og lover 
å elske hverandre.

*Det er litt uvisst kva som er originalteksten 
på vers 3. Det kan også vera:
Om ute det stormer og regner og sner, det 
kan oss jo slett ikke skade.
For Julen og freden oss alltid er nær, når vi 
ere fromme og glade.

Vers 4 og 5 er kanskje også bytta om. For det 
er meir naturleg å syngja om himlen til slutt. 
Men, på Finnøy er det alltid stas å kunne ta 
kvarandre i hendene i kryss som siste vers. 
Så då let me det vera slik.

Bedehuset "Emmaus". Byg
geår 1911, rive ca. 1960. Foto: 
Ryfylkemuseet

frå fattige, oppløyste heimar. Det var gjerne barn som hadde 
mista foreldre eller var forlatne av foreldra. I dag ville me kalla 
Gustava og Gabriel Kielland sin heim for ein raus og utvida 
fosterheim. I sjølvbiografien «Erindringer fra mitt liv», skriv 
Gustava om nokre av desse barna. Du skal vera bra hardhuda 
om du ikkje blir gripen av historiene om korleis desse ungane 
får eit nytt liv ved å få bu hjå presteparet på Finnøy. Pietismen 
har fått mykje kjeft opp gjennom åra. Men, for Gustava og Ga-
briel sin del, gjekk ord og handling som hand i hanske.

I 1837 fekk Gabriel stilling som prest i Lyngdal, og storfami-
lien flytta til sørlandsbygda. Her virka han som prest fram til 
han døydde berre 54 år gammal i 1854. Lyngdal og Finnøy har i 
alle år hatt ein venskapleg kamp om kor den musikalske og po-
etiske Gustava Kielland har skrive «O jul med din glede». Ingen 
av oss vil vel gje seg. Men, det er nok mest truleg at songen blei 
skriven i Lyngdal, inspirert av tida frå Finnøy. Kan du alle versa?

Når finnøybuen kvart år er samla til julaftansgudsteneste 
i Hesby Kyrkje, blir alltid «O jul med din glede» sunge som 
postludium. Sjølvsagt alle fem versa, som lyder:
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Kvinneforeining og NMS
Gustava Kielland spelte ikkje beskjeden og stillferdig andrefi-
olin i ekteskapet med Gabriel. Tidleg på 1840-talet samla ho 
nokre av veninnene sine i prestegarden i Lyngdal. Der tok dei 
fram misjonsbøssa ho hadde med frå Finnøy, og så starta dei 
det mange meiner er den aller første misjonskvinneforeininga 
i Norge. Med vevstolen, rokken på ryggen, spøtet og synålene, 
gjekk kvinnene i gang med å laga kler til misjonens sak. Ba-
sarane oppstod, ullsokkar og dukar var gevinstar, og pengane 
gjekk til «heidningemisjonen.» Gustava Kielland blir kalla 
mor til misjonskvinneforeininga, men også mor til organisert 
lagsarbeid for kvinner generelt. 

Det er ikkje rart Gustava Kielland har fått ei gate oppkalla 
etter seg på Hinna i Stavanger (Gustava Kiellands gate), og 
ein vegstubbe i Lyngdal (Gustava Kiellands Vei). Og i føde-
staden Kongsberg finn du også Gustava Kiellands Vei, medan 
ein av dei fem avdelingane på Finnøy Pleie- og omsorgssenter 
heiter Kiellandtunet.

Og både Lyngdal og Finnøy kommunar har begge sett pris 
på minnet etter ekteparet Kielland. Utanfor begge preste-
gardane er det sett opp minnestein over dei to. Ein annan 
vesentleg faktor for minnesteinen er resultatet av all misjons-
gløden. For 8. og 9. august 1842 var 184 menn frå Sør-Vestlan-
det samla i Josephinestiftelsen sine lokale ved Bredevannet 
i Stavanger. Saman stifta dei Det Norske Misjonsselskap 
(NMS), den alle første misjonsorganisasjon i Norge. Ein av in-
itiativtakarane var brødrevenen Gabriel Kielland. Han hadde 
også forfatta delar av framlegget til vedtekter og det var han 
som innleia forhandlingane. Ein av dei andre 184 var han som 
stilte forsamlingslokalet til disposisjon, haugianarhøvdingen 
John Haugvaldstad. Det var i alle hovudsak haugianarar og 
brødrevener som etablerte NMS. Dei skulle bli pionerar for 
det som skulle koma. Ikkje minst i Stavanger og Ryfylke. 

Bedehusbyggjaren som såg det store i det små
1842 er på mange måtar det store tidsskiljet. Konventikkel-
plakaten blir oppheva same året som Misjonsselskapet ser 
dagens lys. Det er (nesten) fritt fram for samling om Guds 
ord nær kor som helst. Misjonsskolen (nå Misjonshøgskolen 
VID) kjem året etter, Israelsmisjon og sundagsskule blir starta 
i 1844. Deretter Lutherstiftelse, og Santalmisjon og diverse 
indremisjonar. 

Gutelag med fane i 
Steinnesvåg. Foto: 
Ryfylkemuseet

Frå Runestad. I bakgrun
nen er Runestad bede
hus, bygd i 1910/1912 
og delvis finansiert av 
pengegaver frå Amerika. 
Kvinna er Anna Rune
stad. Foto: Ryfylkemu
seet

Det gamle bedehuset på 
Talgje. Dorthea Kjølvik, 
Berta Ravnås, Teodora 
Østerbø, Tore Meling 
og Jenny Meling. Foto: 
Ryfylkemuseet
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Frå å vera eit bygdefenomen i Rogaland, blir nå Stavan-
ger eit sentrum for lekmannsrørsla. Hovudårsaka er John 
Haugvaldstad, som flytta frå Ryfylkeøyane og til Stavanger. 
Men, med misjonsskule i Stavanger, så blir den mykje sei-
nare oljebyen, magneten på dei som har fått misjonskallet 
over seg. 

I Rogaland står ein 32 år gammal kar frå Stavanger fram 
i 1870. Etter nokre år som sjømannsprest på dei britiske 
øyer, står Avaldsnes og Karmøy for tur. Lars Oftedal har fått 
jobb som vikarprest. Han er berre ti månader på Karmøy, 
men set djupe spor etter seg. Dei snakka om oftedalsvekkin-
gane og «de helliges ø» på Karmøy i årevis etterpå. Og slik 
blir det rundt forbi. Lars Oftedal set store spor. 

Oftedal blir presten, predikanten, indremisjonsmannen, 
stortingsmannen, avisredaktøren og bedehusbyggjaren. I 
1874 kjem han til Finnøy, som forkynnar frå Indremisjonen. 
Møta blir haldne i skulehus og private hus. Finnøybuen 
strøymer til. Her er åndsliv, som i Gabriel og Gustava 
Kielland si tid. Unge og gamle vender om, og behovet for eit 
bedehus melder seg. Men, kor? 

På Hjelmeland hadde haugianarane i 1840 bygd be-
dehus rett på sida av kyrkja. Det blei eit fleirbrukshus på 
mange vis. Ein kunne samlast om Guds ord dagar utanom 
gudstenestetid. Men, mange kom også roande og gåande 
til kyrkja. Då høvde bedehuset fint som omskiftingsklokale 
før ein gjekk på gudsteneste. Og så kunne ein ha ettermøte 
etter gudstenesta. På Finnøy låg derimot kyrkja på Hesby 
på vestsida, den gamle skipsleia ut mot Boknafjorden og 
Nordvegen mot Karmøy. 

– Bygg eit stort bedehus på andre sida av øya, på Juda-
berg, sa Lars Oftedal. Mang ein finnøybu undra seg og tenk-
te: - På Judaberg? Men, her er berre nokre få gardar og eit 
og anna hus? – Judaberg blir eit knutepunkt for båttrafikken 
i Ryfylke, argumenterte Oftedal. Ved sida av Oftedal var det 
soknepresten på Finnøy, Peter Johan Norman Meyer, som 
ivra mest for bygginga av Bethel bedehus på Judaberg. Mey-
er blei formann i byggjekomiteen, og skreiv: ”Et bedehus 
agtes, om Herren vil, bygget på Finnø nær Dampskibssstop-
pestedet (…) der skal være 30 alen langt og 18 alen bredt og 
tænkes bygget av Graasten.”

Om ein ser Judaberg i dag, så må ein seia at Oftedal var 
forut for si tid, både når det gjeld innbyggjarar og båtanløp. 

Emmaus bedehus i Steinnesvåg. 
Foto: Norsk Folkemuseum.

Lauvsnes bedehus. Foto: Norsk 
Folkemuseum.

Ryfylke sitt bedehus
Måndag 28. mai 1877 kl. 10.30 la Lars Oftedal ned grunn-
steinen. Og etter knallhardt arbeid med å skaffa både pen-
gar og mura stein, blei Bethel innvia måndag 16. september 
1878. Dei første åra var ofte møta på måndagar. Det var 
ikkje så rart, ettersom både Oftedal og Meyer var prestar, og 
hadde anna å gjera på sundagane.

Lars Oftedal var bedehusbyggjar, i både by og bygd. 
Og han ville ha store bedehus, slike som Bethel på Finn-
øy, Saron på Bryne og Bethania i Stavanger. Men i dag er 
gamle Saron erstatta med eit nytt Saron, Bethania er blitt 
revyscenen «Stavangeren» og atter andre bedehus er enten 
rive eller blir brukt til ”ikkje-bedehuslege sysler”. Faktisk er 
Bethel det einaste av Oftedal sine bedehus, som i dag blir 
brukt som bedehus i nær sagt original drakt. Og ettersom 
Bethel var det einaste bedehuset Oftedal bygde i stein, kan 
me kanskje drista oss til å kalla bautaen på Judaberg for Lars 
Oftedal sin juvel.

Då Bethel blei bygd, hadde folk i Strand og Hjelmeland 
alt hatt bedehus i både 30 og 40 år. Likevel blei Bethel raskt 
Ryfylke sitt bedehus. 1879 blei slikt sett eit merkeår. Andre 
pinsedag gjekk D/S Rogaland frå Stavanger fullsett med folk 
som skulle til Finnøy. I tillegg kom ei mengd med båtar frå 
heile Ryfylke. Judaberg var med eitt ”verdens navle”. Klokka 
17 starta møtet på Bethel. I følgje Lars Oftedal var det 1 600 
menneske innanfor dørene. Det måtte stå nokre menn i 
døra og passa på at barn og gamle ikkje blei trødde ned! Dei 
som ikkje fekk plass inne, gjekk bort til nokre tre, der to 
misjonsstudentar tala til folket. 

Etter møtet fekk folk seg plass å overnatta på Finnøy. 
Om gjestane blei stua i kjellarar, løer, buskar eller kratt, sei-
er historia ingen ting om. Neste dag var det morgonandakt 
på Bethel klokka 07.00! Deretter starta årsmøtet for Ryfylke 
og Jæren Indremisjon. Men ettersom vèret var fint, og så 
mange ikkje fekk plass på Bethel, gjekk ”dei opp i lunden og 
heldt årsmøtet”. 

Sundag 16. september 2018, på dagen 140 år etter inn-
viingsfesten i 1878, var det 140-årsfest på Bethel. Dei 150 
som kom fylte bedehuset! Og ein kikka godt rundt seg då 
møteleiaren fortalde om dei 1 600 i 1879. Det var nok ikkje 
sitjeplassar den gongen … 
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si stordomstid. Det var for alvor også ei tid for bygging av 
bedehus. På Finnøy blir Emmaus på Steinnesvåg bygd i 
1911, Betania på Reilstad kjem i 1912 og Lauvsnes bedehus i 
1919. Dei to siste grunna vekkingar. Det same er tilfellet for 
Talgje bedehus (1908) og Fredheim i Vikevåg på Rennesøy 
(1919). 

Mange nyfrelste sjeler hadde to tankar i hovudet: Me 
treng eit forsamlingshus og me må gje til misjonen, slik at 
dei unådde folkeslag kan få høyra evangeliet. Predikanta-
ne var som oftast folk av folk, ulærde fiskarar, bønder og 
handelsmenn utan særleg utdanning. Det å oppleva at «folk 
flest» kunne stå og sitja skulder ved skulder, og bestemma 
på likefot, var noko anna enn å berre adlyda prest og andre 
intellektuelle, som ein følte såg ned på ein. «Du må hugsa 
at lekmannsrørsla var forløparen til arbeidarrørsla», sa nå 
avdøde Berge Furre bestemt til meg då me møttest i høve 
Bethel bedehus sitt 125-årsjubileum i 2003. Sosialisten Fur-
re skreiv biografien om Lars Oftedal, var frå Sjernarøyane 
og hadde sine bestemte merknader til bedehusrørsla. Men, 
at det var likeverdet som prega bedehusfolket, var han aldri 
i tvil om.

Ryfylkebispen 
Fremst blant likemenn var utan tvil Sven Føldøy. Ein vilter 
ungdom frå Foldøy, like utanfor Jelsa i Ryfylke. Han ville 
ikkje ha noko med denne kristendomen å gjera. Som så 
mange andre, søkte han lukka i Amerika. 21 år gammal 
reiste han til Dakota i 1899. Fire år seinare kom han heim 
att, nyfrelst og forvandla. Då starta ei predikantreise som 
vel ingen andre har vore i nærleiken av, verken før eller 
seinare. Det blir sagt at Sven, som nå var blitt amerikani-
sert og tatt etternamnet Foldøen, hadde 15 000 møte på 
50 år som predikant frå 1903 til dødsdagen i 1953. Og han 
reiste for Kinamisjonen.

Sven Foldøen blei finnøybu. På Reilstad kjøpte han ei 
tomt i 1914, som han kalla «Paradis». Vel, han var oftare 
ute enn heime i Paradis. Alltid eit nytt møte, eit nytt stem-
ne, nye folk å treffa. Sven Foldøen var to sider, vil mange 
hevda; grov i kjeften og omsorg for sjelene. Han var radi-
kal, og talte til omvending her og nå. Sidan 2004 har ar-
tikkelforfattaren drive eit konsept i lag med Arne Nordbø, 
kalla «Vandring i bedehusland.» Over 16 000 menneske 

Kom som du er – gje til Kina!
1891 er neste merkeår med tjukke bokstavar i bedehusland. 
Det Norske Lutherske Kinamissionsforbund blir stifta i Ber-
gen. Åtvaringane har vore mange, ikkje minst frå NMS-hald. 
«Me har då meir enn nok med Madagaskar og Zululand, om 
me ikkje skal tenkja på Kina i tillegg», uttalte Lars Dahle, 
generalsekretæren og den mektige styraren av Misjonssel-
skapet. Men, lekfolket sa «Nei, me må ha misjon i Kina». 
Brennande vitnemål om alle kinesarane som kvar dag gjekk 
fortapt, sette alvorlege merke blant sjelene på bedehuset. 

«Kinafolket» var meir radikale enn mange i «Gamlemi-
sjonen», som ein kalla Misjonsselskapet for. Ja, til og med 
«Prestemisjonen», då det var mange prestar som stifta NMS 
og var ivrig med der. Men, nå tykte mange av lekfolket at 
store delar av prestestanden var byrja å stivna til i haugiansk 
botsgang og traurig språk. «Kom som du er», ropte den sven-
ske forkynnaren Carl Olof Rosenius frå talarstolen heilt fram 
til han døydde i 1868. Det var eit språk spesielt emissærane i 
Kinamisjonen tok til seg og brukte for fulle mugger. Du kan 
bli frelst her og nå, enkelt og greitt!

Siste tiåret av 1800-talet og spesielt dei første 10-15 åra 
på 1900-talet, var den største vekkingsbølgja etter Oftedal 

«Ryfylkebispen» Sven Foldøen var  
den mest markante emissæren i 
Ryfylke frå sist hundreår. Dette por
trettet av Foldøen, måla av Asbjørn 
Preber i 1944, er det tre eksemplar 
av. Det eine heng på Tryggheim vida
regåande skule på Nærbø, det andre 
på hovudkontoret til Norsk Luthersk 
Misjonssamband i Oslo og det tredje 
måleriet på bedehusmuseet på Bethel 
bedehus på Finnøy.

Kirkebasar på Betel. Foto: Erlend 
Berge / Vårt Land.
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var det predikanten Knut Rettedal frå Forsand som var lojal 
med kretsstyret og røysta med dei. Kvalifisert fleirtal med 
andre ord. I oktober same året kunne dei første elevane 
møta opp på bedehuset på Nærbø og til Kinamisjonen sin 
ungdomsskule  i Rogaland, kort tid etter kalla Tryggheim! 

19. oktober i år feira Tryggheim vidaregåande skule sitt 
hundreårsjubileum. Og portrettmåleriet av Sven Foldøen, 
som til dagleg heng i pauserommet til personalet, er i år 
flytta til heidersplassen i den store møtesalen. Foldøen var 
både forslagsstillar, lobbyist og saksordførar for den nye 
skulen. Og ikkje minst var det han som åleine samla inn 
mesteparten av dei 100 000 kronene til å byggja ny skule, 
ein skule som stod klar i 1920. Finnøybuen Sven Foldøen.

Misjonsbygda Reilstad
Som me tidlegare har sett, kjøpte Foldøen ei tomt på Reil-
stad på Finnøy i 1914. På garden Berge la han sitt jordiske 
«Paradis». Det var stas for misjonsfolket å få Sven Foldøen 
til Reilstad, ja han fekk kjøpt jordstykket til sterkt rabattert 
pris. Øya Finnøy har tradisjonelt vore delt i tre grender, 
Steinnesvåg/Hesby på vestsida, Lauvsnes/Judaberg på nord-
austsida, og Reilstad på søraustsida. Det var skule, post, kai 
og butikk på kvar plass, og til dels sterk rivalisering mellom 
grendene til godt ut på 1980-talet.

I 1911 blei Emmaus bedehus bygd på Steinnesvåg, 
med den nye presten i bresjen for bygginga, nett slik då 
Bethel blei bygd på Judaberg i 1877-1878. Presten Lauritz 
Bang-Hansen var blant prestane som ikkje likte Sven Foldø-
en si direkte forkynning og framgangsmåte. Så Bang-Han-
sen, som bestemte på det nye bedehuset, nekta Foldøen å 
tala på Emmaus. Då tok kinavenene på Reilstad skeia og 
hammaren i eigne hender. Dei bygde bedehuset Betania på 
Reilstad alt året etter. Der var Sven Foldøen velkomen. 

Ja, Reilstad blei på sett og vis Kinamisjonen (Norsk 
Luthersk Misjonssambandet frå 1949) si høgborg. Om ein 
også ser på namn og ætter dei siste 80 åra, er det ein stor 
andel folk frå Reilstad som har reist rundt som emissærar 
og ikkje minst som misjonærar. Ja, langt meir enn andre 
grender i Ryfylke, sett ut frå folketalet. Med etternamn som 
Foldøy, Berge, Handeland og Eggebø har Norsk Luthersk 
Misjonssamband hatt mange trufaste tenarar. 

Kvinneforeiningane har prega både Reilstad og Finnøy 

har kome til Finnøy for å oppleva bedehushistoria, gjennom 
historier, glimt i auga, respekt og karikeringar. Den eldre 
garde som har vitja oss, og som opplevde Sven Foldøen, har 
fortald: «Me synest han Sven var alt for grov frå talarstolen. 
Me var helst redd han.», til dei som har sagt: «Han Sven var 
min åndelege far.» To sider av same sak. 

Sven Foldøen fekk tilnamnet Ryfylkebispen. Geistelege 
frå preikestolen var ei sak. Men, det var «an Sven, som e så 
liga te», som folk lytta til, ikkje minst på Finnøy. At Foldøen 
har hatt ein vesentleg finger med i spelet for at Misjonssam-
bandet (då: Kinamisjonen) står så sterkt på Finnøy, er det 
inga tvil om. Her kan ein også sjå skilnad på øyane i Finnøy 
kommune. I ti intense januardagar i 1906 stod Sven Foldø-
en i møteverksemd og vekking på Talgje. Øya, då med 120 
menneske, blei totalt snudd om. Deretter kom bedehuset, 
og i dag er øya ein av bedehusbastionane i Finnøy kommu-
ne.  Fogn, der også Foldøen budde nokre år, har også mange 
«sambandsfolk». Medan øyane nord i Finnøy kommune, 
Ombo og Sjernarøyane har eit anna «åndeleg» drag over 
seg. Her slo ikkje Sven Foldøen særleg gjennom. 

Arkitekten bak Tryggheim
Sven Foldøen er utan tvil den mest markante misjonsleiar-
en i Rogaland frå sist århundre. Vel, leiar og leiar. Han var 
bortimot ubrukeleg i styre og stell. Der var det lite suk-
sess. Men, som talar var han god. «Vi bruker han meget til 
upløyet mark», skreiv kretsleiar Brynjulf Pedersen Mugaas i 
Stavanger Krets av Kinamisjonen.  

Dessutan var Sven ein mann av ord og med stor gjen-
nomslagskraft. For 100 år sidan var det stor diskusjon 
internt i Stavanger krets av Kinamisjonen om kretsen skulle 
byggja ein ungdomsskule eller ei. I dag ville me kalla det 
folkehøgskule. - Ja, sa Sven Foldøen – ein reiskap for å 
vinna nye sjeler og ta vare på den kristne ungdomen. Sjølv 
hadde han tatt eit halvt år på ungdomsskulen på Framnes i 
Norheimsund, og var såre nøgd. - Nei, sa heile kretsstyret 
med Mugaas i spissen. Når Indremisjonen hadde Solborg i 
Stavanger, var det ikkje behov for endå ein skule til i fylket.

For å gjera ei lang historie kort. Då det på kretsårsmøtet 
23. juni 1919 blei røysta over framlegget til Foldøen om å 
byggja ungdomsskule, fekk forslaget 170 røyster. Åtte per-
sonar gjekk imot. Kretsstyret bestod av sju medlemer, og så 

BEDEHUSA I FINNØY 
 KOMMUNE: 

På Talgje:
Talgje bedehus (1908)

På Finnøy: 
Bethel, Judaberg (1878),
Betania, Reilstad (1912)
Lauvsnes bedehus, Lauvsnes 
(1919) 
Emmaus, Steinnesvåg (1961 – 
det første frå 1911 blei rive) 
Sion, Landa (1936 – pinsevener)

På Sjernarøyane: 
Øytun, NordHidle (1961), gam
mel skolehus bygd 1895, men 
skolen nedlagt 1961. 
Kyrkjøy bedehus (1949), i gam
melt skolehus bygd 1864, senere 
privatisert/bolig 
Betania, Bjergøy (1922) 
Helgøysund bedehus, Nord
Talgje (1961)

På Ombo: 
Karmel på Jørstadvåg (1911)
Holle 19141946
Eidssund «Fredheim» 1948, 
privatisert 19990årene
Skår 19601970tallet. Huset 
aldri ferdigbygd; underetasje 
benyttet.

På Fogn:
Fogn Bedehus (1980)

På Halsnøy:
Halsnøy bedehus, Sion (1998) – 
blir også nytta som kapell.
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450 som kom på møta. Ja, på den årlege Langfredagsfesten 
det året, blei det tald 510 menneske. «Og 500 av dei fekk 
sitjeplass», fortalde Sverre Madland underteikna. Han talde 
folk kvar kveld. – Fekk 500 sitjeplass på Bethel? Korleis 
gjekk det an, spurte eg tilbake. – Du veit, den gongen hadde 
me trebenkene på galleriet og Arne Aano til å stua, smilte 
Sverre Madland.

Kor mange som blei frelste eller «gav seg øve», «kom 
med» eller «kom ned frå galleriet» (for å bruka nokre av 
nemningane) er ikkje talfesta. Men, det gjekk rykte om at 
Arne Aano hadde ei bok der det stod over 80 namn. Det 
var mange på ei øy som den gongen talde 1300-1400 sjeler, 
og fleire alt var aktive med frå før på bedehuset og kyrkja. 
Mange av dei «som var med» frå før, fekk eit fornya åndsliv, 
i tillegg til alle nyfrelste. Effekten var synleg. Etter vekkinga 
blømde aktiviteten på bedehusa på Finnøy. Dessutan gjekk 

som øy og kommune elles. Basarane har utan tvil vore store 
høgdepunkt. Her har bygda gått mann og kvinne av huse. 
For basarane var feststunder med mat, tale, gjerne lysbilete 
og film frå misjonsland, og så sjølve utloddinga då! Der det 
for mange var vel så givande å vinna fløytekaka, som dei 
tjukke loddene (sokkane) som misjonskånene hadde strikka 
den siste vinteren. 

Då Bethel blei stappfullt
Tidsrekninga vår skil mellom FØR og ETTER Kristus. På 
Finnøy er det mange som snakkar om FØR og ETTER 1964. 
Det er den store vekkinga i Finnøyhistoria. Ei vekking som 
slo godt ut for både bedehuset og kyrkja. Før om åra, særleg 
i Sven Foldøen si tid, var motsetnadene gjerne store mellom 
bedehus og kyrkja. Foldøen var kvass med prestane, og 
mange prestar slo kvast tilbake. Det skapte eit relativt sterkt 
skilje mellom bedehusfolket og kyrkjefolket, ikkje minst 
på og i Finnøy. Vekkingane på Talgje i 1906 er nemnd. Dei 
nyfrelste heldt fram med å gå i kyrkja, for det skulle ein 
jo. Men, dei deltok ikkje i nattverden. Den blei presten og 
klokkaren nesten åleine om. Presten blei ikkje sett på som 
«kristeleg» nok. Så denne broderfellesskapen fekk ein ta på 
bedehuset.

Men, altså 1964. Her går etter kvart presten og emissær-
en hand i hand, kyrkja og bedehuset slår ring om møta til 
Misjonssambandet på Bethel bedehus. Eigentleg ordinære 
møte. Det var januar, og Misjonssambandet skulle ha møte-
veke, altså ei veke og kanskje to med møte på kveldane, slik 
ein var vane med. Og møteseriane gjekk på rundgang frå 
bedehus til bedehus. I 1964 var turen komen til Lauvsnes 
bedehus. Men, emissær Arne Aano, likte seg ikkje så godt 
på Lauvsnes. Så han trykte opp plakatar i forkant og sende 
til Finnøy, der det stod at møta skulle vera på Bethel bede-
hus på Judaberg. Då blei det slik. Det var jo ikkje vits å laga 
sjau om plakatane. 

Møteserien blei ikkje ei veke. Den blei tre måna-
der. Radarparet var 47 år gamle Arne Aano, saudabuen 
med trekkspelet og alle kjenslene, saman med den unge 
norsk-amerikanaren Willmore Gundersen (22 år). «Du 
er innbudt til bryllup i himlen», song Arne Aano og invi-
terte folk til frelse. På somme av møta var det sokneprest 
Pedersen som heldt talen. Etter kvart blei det både 400 og 

Arne Aano var ein namngjeten emis
sær og bakar frå Sauda. Han spelte 
og talte til frelse. 1964 var det store 
årstalet på Finnøy, då Aano stod i 
bresjen for vekkinga på øya.
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fleire og fleire på vanlege gudstenester i Hesby kyrkje. Ja, på 
første påskedag var det så mange folk på høgmessa i kyrkja, 
at ingen kunne minnast å ha sett så mange folk i den stasle-
ge steinkyrkja frå mellomalderen før. 

Gjevarglede og tradisjon
Finnøybuen har aldri vore rikaste jenta eller guten i klassen. 
Tradisjonelt har lønsinntekta vore lågare enn landsgjen-
nomsnittet. Men, gjevargleda har lege over snittet. For no-
kre år sidan gjorde underteikna nokre anslag over kva folk 
frå Finnøy gav til kristent arbeid. Då fekk me tala for kollekt 
og fast gjevarteneste til tre av dei største misjonsorgani-
sjonane – gjeve frå øya Finnøy. Det passerte 1,2 millionar 
kroner på eit år. Men, så måtte me leggja til både julemesse, 
kollekt til andre organisasjonar, kyrkjelydsarbeidet, Co-
lombiaprosjektet, Med Hjerte for India, Sundagsskulen, 
Boliviaprosjektet, Finnøy Kristelege Ungdomslag og … kor 
skulle me stoppa? 

Me fann ut at kvar finnøybu gjev 1 500 kroner kvar i 
snitt til kristent arbeid kvart år. Minst. Men, statistikken vil 
aldri bli korrekt. Uansett er det slik at om du kjem på døra 
for å selja lodd til idrettslaget, bed om gåve til TV-aksjonen, 
kreftsaka eller bedehuset, så seier finnøybuen: «Jog, det må 
me støtta.»

Finnøybuen er eit tradisjonsbunde, men likevel inn-
ovativt folkeferd. Me skal syngja «O jul med din glede» 
til slutt på kvar gudsteneste julaftan. Det skal vera fest på 
Bethel langfredag (!), som er slutten på møteveka i påska til 
Misjonssambandet. Me går ut og syng «Deg være ære» på 
kyrkjegarden etter høgtidsgudstenesta første påskedag. Ung-
domane vil eta svinekam til middag når det er nyttårsfest i 
Finnøy Kristelege Ungdomslag. 

Nå er tradisjonar både 100 år gamle og ti år gamle. Men, 
me likar å ha det slik som me har hatt det. Når det er sagt, 
tenkjer finnøybuen nytt. Same måte å driva forsamling på 
bedehuset på som i 1964, går ikkje. Nye former, nye gene-
rasjonar og nye verkemiddel. Men, du så ofte finnøybuen 
seier «men, bodskapen er den same.» Ein kan nesten seia 
at tomatane og bedehusrørsla følgjer kvarandre. I 1928 blei 
dei første tomatane på Finnøy dyrka av Torstein Flesjå. Han 
var forresten medlem av både bedehusstyret for Emmaus 
og sat i soknerådet. Tomatproduksjonen har endra seg, 

både i måte og fasongar, smakar og storleikar. Men, finn-
øybuen har hive seg rundt og endra seg undervegs og er 
framleis den største tomatkommunen i landet. Tomatfolket 
og bedehusfolket på Finnøy har djupe røter, tradisjonar og 
endringsvilje.

Bedehusfolket meir enn bedehus
Mykje av det me har peika på har vore typisk for øyfolket 
og bygdene. Men, ettersom Stavanger så tidleg blei ein slik 
markant misjons- og lekmannsby, har samspelet vore sterkt. 
Hovudkontoret til Det norske Misjonsselskap ligg framleis 
i Stavanger. Både kretskontoret til NMS og NLM (Norsk 
Luthersk Misjonssamband) ligg i oljebyen. Men, alle er 
klar over at utan misjonsvenene frå Ryfylke, Jæren, Karmøy 
osv, ja så blir det småtteri. Likevel har Stavanger vore i ei 
særstilling blant mange norske byar, der ein tidleg fekk 
eigne misjonsforsamlingar, ja eigne kyrkjelydar basert på 
bedehustradisjonen. Der er IMI-kirken det beste dømet. Så 
bedehusfolk er IKKJE berre bygda.

Ein må gjerne kalla finnøybuen for bedehusfolk. Og med 
13 bedehus i kommunen og fem berre på øya Finnøy, så er 
det rett å kalla Finnøy for bedehusland. Men, både fotball-
banen, fleirbrukshallen og kyrkja ligg i bedehusland. Det er 
ingen som berre går på bedehuset. Engasjementet for bygda 
er stort på mange plan, også frå dei som ville fått stempelet 
«klassiske bedehusfolk». 

Ingen spør om du går i kyrkja eller på bedehuset. Det 
var eit legitimt spørsmål for 30 år sidan og før den tid. Det 
er gudsteneste i Hesby kyrkje på Finnøy anna kvar sundag 
klokka 11. Den andre sundagen er det Sundagsope på Em-
maus bedehus på Steinnesvåg om kvelden kl. 20. Lovsongs-
bandet slår an tonen med både nye, framandspråklege og 
norske songar, men «Salige visshet» har også sin plass. Det 
er tale, informasjon, gjerne eit intervju, meir song og høve 
til å gå til forbøn, stundom frie vitnemål. Inga spesiell orga-
nisasjon står bak, men kristenfolket på øya. Så går mange 
både på gudsteneste eine sundagen og på sundags ope sun-
dagen etter. Andre likar seg betre i kyrkja, og somme likar 
seg best på sundagsope. 

Året elles går finnøybuen på bedehuset på misjonsmøte, 
basarar, julemesse (som på grunn av trengsel er flytta frå be-
dehuset og til skulen), misjonsfestar, konsertar, sundagssku-
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Johannes Kleppa og Alf Henry Rasmussen: Reise i 
Bedehusland – bedehusene i Rogaland

Eilef J. Gard: Talgje bedehus hundre år
Mage Nesvik: Veneflokken – Misjonsforeining eller 

kyrkjelyd?. Ei undersøking av Kinamisjonsforbundet sitt 
arbeid i Ryfylke 1900-1910

Folk i Ryfylke: Årbok for Ryfylkemuseet 2011
Arne Nordheim (red.)Tryggheim 50 år, Festskrift til jubileet 

for Tryggheim Ungdomsskule, 1969
Olav Golf; Sven Foldøen -  Opprører og forkynner – 

beundret og foraktet
Josef Tungland: Sven Foldøen – «Ryfylkebispen»
Lars Gaute Jøssang: Aks i vindMisjonssambandet i by og 

bygd i Rogaland
Liv Randi Bjørlykke: Arne Aano – med trekkspel og bibel
Sverre Norborg: Hans Nielsen Hauge
Bethel bedehus 1978: 100års-jubileumshefte
Misjonsbladet Utsyn nr 5 1997: Norsk Luthersk 

Misjonssamband
Korte festskrift/kåseri/dokument/avhandlingar frå:
 - Nils Ladstein Vestbø
 - Tor Øyvind Skeiseid
Eigenopplevde hendingar. I tillegg er det mange historier 

som er fortald vidare frå fleire finnøybuar.

le, kvinnemøte (berre eit kjønn er velkome) og temakveldar. 
Leirplassen Utsyn Misjonssenter er blitt samlingsstaden 

for så mykje meir enn leirar. 10-12 weekendar i året er Mi-
sjonssambandet sin leirplass prega av ungar som storkosar 
seg på leir. Dei andre helgane er plassen utleigd til bryllaup, 
åremålsdagar, kyrkjelydsweekendar, festlege samkome og 
anna. Og i vekedagane er det konferansar, årsmøte, midda-
gar, bussgrupper og … Nye Stavanger som inntar leirplas-
sen. 

Dei siste tre åra har Rennesøy, Finnøy og Stavanger, med 
politikarar og administrasjon hatt såkalla «Fellesnemnd-
møte» jamt og trutt. På rundgang mellom kommunane. 
Når kommunetoppane har hatt møte på Finnøy er det alltid 
Utsyn som er plassen. Der er salen stor og maten god! Så 
mellom bibelvers og lys i krossen har våre folkevalde gjort 
vonleg gode vedtak for den nye storkommunen. Den nye 
kommunen, som er solid tufta på vanlege folk, lekfolk i 
bedehusland.

Sundag 5. april 2020 inviterer sundagsskulen på Finnøy 
til påskevandring på Palmesundag på Nordre Vignes for 15. 
året på rad. Kanskje kjem det 1 000 vandrarar denne gong 
og får ei god oppleving og eit møte med påskebodskapen. 
Og at ein ser at sundagsskulen på Finnøy er eit resultat av 
eit aktivt arbeid på bedehusa i Finnøy. Påskevandringa, be-
dehuslivet og gudstenester vil gå sin gang på øyane, uansett 
kva kommunen heiter. At det blir noka endring med Stavan-
ger sitt inntog, har i alle fall eg lita tru på. Det er trusliv og 
det lokale engasjementet som styrer, ikkje kommunegren-
ser.

Litteratur og kjelde
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland 
Gustava Kielland: Erindringer fra mitt liv
Lyngdal Misjonsforening: Misjonsarbeid i Lyngdal gjennom 

100 år
Sigurd Risa: Det brydder då etter plogen - 

Misjonssambandet på Finnøy gjennom 100 år
Berge Furre; Soga om Lars Oftedal
Erik Rørtveit: I spenningsfeltet mellom statskyrkje og 

lekmannsrørsle på Finnøy frå 1905 til 1914
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NJÅL KOLBEINSTVEIT

FINNØY, RENNESØY OG 
STAVANGER BLIR EIN 
KOMMUNE
– Ein samfunnsøkonom si vurdering 

Som samfunnsøkonom skal eg gje ei vurdering av samanslåinga 
av Stavanger og dei to landkommunane Rennesøy og Finnøy. 
Når ein skal gje ei vurdering med utgangspunkt i sin profe-
sjon, kan det vera greitt å informera lesarane om kva generell 
bakgrunn ein måtte ha. Fleire forhold kan påverka vurderinga, 
meir eller mindre umedvite. Som samfunnsøkonom er eg i stadig 
sterkare grad blitt merksam på kor viktig det kan vera å ha 
med seg ein historisk bakgrunn for å forstå samanhengar. Som 
pensjonist brukar eg nå jamt å gi uttrykk for at vi som i dag bur 
i Norge, må vera dei heldigaste menneske på jorda gjennom 
alle tider. Vi kan ha bruk for å minna kvarande om kor unik 
situasjon vi lever i. At dette ikkje er sjølvsagt, kan påverka ten-
kjemåten når ein skal vurdera sentrale spørsmål som kommu-
nestruktur. 

Innleiing
Som bystyremedlem for Krf i Stavanger i perioden 1995-
1999, var eg oppteken av at Stavanger kunne bli ein betre 
by å bu i om ein kunne dempa ned veksten i folketalet, og 
søkja eit samarbeid med bl.a. Rennesøy. Byen hadde hatt 
sterk vekst innan snevre grenser lenge. Rennesøy kommune 
har ei flatevidd som ligg tett oppunder flatevidda til Stavan-
ger. Vidder som knapt nok er sauebeite, kunne bli ideelle 
buplassar. Eit samarbeid kunne bli til begge sin fordel. 
Stavanger kunne få ei meir harmonisk utvikling om veksten 
var litt svakare, og Rennesøy kunne få eit meir fullstendig 
servicenivå basert på noko større folketal. 

Det hender at folk som bur i vakre område, treng å bli 
gjort merksame på det. Forfattaren Sigurd Hoel skriv om 
ein bonde og drengen som ein dag vart ståande og glo ut 

Utsikt fra Stavangers høyeste punkt 
fra 2020: Bandåsen på Ombo er 
513,9 m.o.h. Foto: Åshild Sæland.
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busett i Rennesøy, har arbeidsstaden utanfor kommunen, 
dei aller fleste i Stavanger eller nærliggande kommunar på 
Jæren. I Finnøy er 30 prosent av yrkesaktive innbyggarar 
sysselsett utanfor kommunen, storparten i Stavanger og 
Jæren, og to prosent i Rennesøy. 

Kommunane sine utfordringar framover 
I Kommuneproposisjonen for 2015 (Prop. 95S 203 – 2014) 
er kommunane omtalt som sjølve grunnmuren i demokra-
tiet vårt. Det blir framheva at kommunane dei siste 50 åra 
har fått stadig fleire oppgåver og auka ansvar. Kommunane 
er difor heilt sentrale aktørar for å løysa viktige samfunns-
oppgåver. Det stiller store krav til kommunane. Det er difor 
grunn til å vurdera kommunane sine føresetnader for å 
makta oppgåvene sine framover. Kommunesektoren treng 
store overføringar av pengar frå staten for å gjennomføra 
oppgåvene sine. Staten si evne til å finansiera velferdsstaten 
kan difor bli avgjerande for den einskilde kommunen si 
gjennomføringsevne. Vi treng difor både eit lokalt og eit na-
sjonalt perspektiv for å få fram utfordringane den einskilde 
kommunen må vera budd på. 

Faget samfunnsøkonomi skal hjelpa til med å få sam-
funnets totale resursar best mogeleg utnytta, slik at dei kan 
skapa høgast mogeleg velferd. Då må ein syta for at dei som 
tek lokale avgjerder i kommunane, har rette føresetnader 
for sine avgjerder. Staten fastset standarden for skuleverket, 
og andre oppgåver som kommunane har ansvaret for å gjen-
nomføra. Det føreset at kommunane har ein høvande stor-
leik som skaper grunnlag for at politiske mål kan gjennom-
førast med minst mogleg resursar. Det er ein føresetnad for 
å oppnå høgast mogeleg velferd i samfunnet totalt. 

 Kommunal og moderniseringsdepartementet sette i 
2014 ned ei gruppe som på fritt, fagleg grunnlag skulle 
fremja forslag til kriterier som påverkar evna til oppgå-
veløysing i kommunane. Ein kom fram til at dei viktigaste 
kriteria for å vurdera kommune sin funksjon var: Kom-
munen som tenesteytar, som utøvar av styringsmakt, som 
samfunnsutviklar og som demokratisk arena. Kriteria skal 
dermed gje utgangspunkt for vurdera kor store kommunar 
bør vera for å løysa oppgåvene sine best mogeleg. Kapasitet 
og kompetanse er avgjerande i fleire samanhengar Det er 
difor naturleg å vurdera samanslåinga mot desse krite-

fjosgluggen. Dei hadde ikkje før sett kor vakkert landskap 
dei budde i. Å verdsetja øyane – og ta vel vare på dei - kan 
vera ei viktig påminning for oss. Øyane kan vera sers fine 
bustadområde. 

 
Ei friviljug samanslåing 
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunane Finnøy, Ren-
nesøy og Stavanger skal sluttast saman til ein kommune. 
Saka har vore framlagt til folkeavstemming i alle tre kom-
munane, og har fått si tilslutning frå innbyggarane. 

Når Stavanger med 134.000 innbyggarar går saman med 
Rennesøy kommune med 4800 innbyggarar og Finnøy med 
3100 innbyggarar, vil dei to øy-kommunane si samla folke-
mengd utgjera vel fem prosent av den samla folkemengda i 
den nye kommunen. 

Det spesielle med denne saka kan vera at det er ein 
heller stor by som går saman med to øy-kommunar med 
lågt folketal. Dessutan, andre kommunar kan stå fram som 
nærare naboar til Stavanger, og mist like naturlege partar i 
eit samarbeid for Stavanger. 

Nærleiken mellom øy kommunane og byen kjem likevel 
fram på mange måtar. 64 prosent av dei yrkesaktive som er 

Vikevåg, mai 1963. Foto: Widerøe/
Nasjonalbiblioteket.
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ria. Gruppa kom fram til at kommunane burde ha 15.000 
til,20.000 innbyggarar med mindre det fanst eit effektivt 
interkommunalt samarbeid. (Meld. St. 14 (2014 – 2015)

Det har gått over 50 år sidan kvar av kommunane Sta-
vanger, Rennesøy og Finnøy vart danna ved samanslåing. 
Det skjedde som lekk i ein omfattande prosess med kommu-
nesamanslåingar som bl a tok sikte på å setja kommunane 
i stand til å gjennomføra 9-årig skule. Samfunnet har gått 
gjennom store endringar etterpå, truleg større enn det vi til 
vanleg tenkjer over. Vi har fått nye føresetnader for å finna 
rett storleik på kommunane for å fylla oppgåvene sine. 

Omsynet til velferdsstaten si berekraft, kan tilseia at det 
vert stadig viktigare å sørga for at også kommunal sektor 
blir organisert på ein måte som kan kombinera høg stan-
dard på kommunale ytingar med best mogeleg ressursutnyt-
ting. At kommunesektoren er rett organisert slik at tenes-
tene har høg kvalitet, samtidig som ressursane blir best 
mogeleg utnytta, er avgjerande for velferdsstaten si framtid. 
Dette krev høg kompetanse på alle felt. 

At kvar kommune har ein demokratisk arena som med 
utgangspunkt i realistiske analysar kan føra ein god demo-
kratisk debatt, kan vera avgjerande for å få til gode vedtak. 
Den demokratiske debatten bør legga til rette for at vedtaka 
får legitimitet, og kan gi god langsiktig styring. 

Desse momenta vil danna utgangspunkt for vurderin-
ga av samanslåinga av Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Å 
kartlegga særlege utfordingar for desse tre kommunane kan 
vera særleg viktig for denne vurderinga. Det kan difor vera 
nyttig å ha medvit om dei store endringane som har skjedd i 
samfunnet frå sist kommunesamanslåing. Samtidig kan det 
minna om kor viktig det er – så langt som mogeleg – å ta 
omsyn til påreknelege utfordringar framover. Stavanger-re-
gionen kan ha særlege utfordringar framover sidan oljesek-
toren er så dominerande her. 

    
Bakteppet - Utviklinga i folketalet nasjonalt og 
lokalt 
Folketalet i landet har auka med om lag 45 prosent etter 
kommunesamanslåinga i 1965. Veksten har vore særleg 
sterk i Rogaland. Her har folketalet gått opp frå 249.000 til 
474.000 tilsvarande 90 prosent.1 Folketalet i Stavanger har 
gått opp frå 78.000 i l965 til 134.000 tilsvarande 72 prosent, 

Fjordbåtar i innseglinga til Stavanger 
seint på 196otallet. Hjelmelands
fjord frå Jøsenfjord rutelag ligg føre 
dei andre, deretter kjem Jøsenfjord 
frå same rutelag like bak. Fjordbris 
frå DSDs Hvite flåte ligg i kjølvatnet. 
Kanskje var det tidleg formiddag 
eller en søndagskveld?  Og kanskje 
kom Hjelmelandsfjord frå Erfjord, 
Jøsenfjord frå Vadla og Fjordbris frå 
Sauda? Foto: Stavanger maritime 
museum.

Hjelmelandsfjord ved Fryserikaien på 
1960tallet med Årdalsfjord ytterst. 
Hjelmelandsfjord, bygd i Skottland i 
1945, var en av finaste lokalruteski
pene i Stavanger. Det var det største 
skipet i Jøsenfjords flåte og hadde 
ei karakteristisk bru som var kledd 
i teak. I kiosken fikk passasjerene 
kjøpa siste utgave av Donald hver 
onsdag, og ispinner fra Jaarvik. 
 Foto: Stavanger maritime museum.
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livet fører til at skuleverket blir stadig viktigare. Elevar som 
kan ha bruk for særleg oppfølging, er det svært viktig å gje 
hjelp. Sviktar kompetansen i barnevern, kan fylgjene både 
for den enkelte og for samfunnet bli svært alvorlege. God 
eldreomsorg har stor betyding for velferd og tryggleik, ikkje 
berre for brukaren sjølv, men for heile familien til brukaren. 

Krav til tenester frå det offentlege aukar. Dessutan kjem 
etter kvart konkurrerande private tenester. Det kan på sikt 
gjera delar av folket mindre avhengig av det offentlege, og 
svekka viljen til å betala skatt. Skal vi ha eit felles løysingar i 
framtida, og ta vare på viljen til å betala skatt, kan det difor 
vera viktig at offentlege tenester kan ha høg standard. 

Kommunesektoren sitt omfang 
Kommunesektoren forvaltar ein stor del av landet sine øko-
nomiske ressursar. Inntektene til kommunesektoren utgjer 
om lag 18 prosent av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-
Noreg ( Noreg utanom olje og skipsfart).

Primærkommunane har over 500.000 sysselsette. Av 
desse er 386.000 kvinner. Til samanlikning har fylkeskom-
munal forvalting 45000 medarbeidarar. Målt i årsverk er tala 
mindre. Ingen andre sektorar har like stor sysselsetting. Til 
samanlikning har industrien 209.000 sysselsette. Den totale 
sysselsettinga i 2018 var 2.682000. 30 prosent av alle kvinner 
i arbeidslivet har arbeidsplassen sin i kommunal sektor. 

Fleire faktorar har gjort den sterke veksten i kommunal 
sysselsetting og pengebruk mogleg. Sysselsettinga totalt er 
om lag dobla sidan 1965. Store kull har kome ut i arbeidsli-
vet. Langt fleire kvinner er blitt yrkesaktive utanfor heimen. 
Samtidig har det skjedd djuptgripande strukturendringar. In-
dustrisysselsttinga er redusert ned mot halvparten. Sysselset-
tinga i jordbruk er redusert til ca. ein tredjepart etter 1970.

Kommunenens sentralforbund har vurdert behovet for 
arbeidskraft i kommunesektoren fram til 2028. Folketalet i 
landet forventast å auka med 6,9 prosent. Då alderssaman-
settinga i folket endrar seg, forventar ein at behovet for 
arbeidskraft i kommunane, målt i årsverk vil auka med 10,5 
prosent. Helse og omsorg forventas å trengja 26,5 prosent 
fleire årsverk, medan undervisning vil krevja 1,7 prosent fær-
re. Det er ei fylgje av endra alderssamansetting i folket. 

Dei store årskulla frå etterkrigstida kjem snart i ein alder 
der dei kan få bruk for pleie og omsorgstenester. I dag er det 

men veksten har vore sterkare i Stavanger sine nabokom-
munar som høyrer med til same arbeidsmarknaden. Det 
kan ha samanheng med Stavanger sine tronge grenser. Ren-
nesøy har meir enn dobla innbyggartalet etter at Rennfast 
kom. Finnøy har hatt sterk vekst etter at fastlandssamban-
det var opna. Samtidig med at folketalet aukar, skjer ei 
endring i aldersfordelinga som gir nye utfordringar. Det blir 
omtalt nærare. 

Velstandsveksten som har omskapt samfunnet
 Samfunnet har endra seg radikalt gjennom desse 50 
åra. Løna for eit normalårsverk var i 1965 21.160 kroner. 
Omgjort til dagens pengeverdi utgjer det 227.000 kroner. 
Det var i hovudsak inntekta før skatt til ein familie den 
gongen. I dag utgjer disponibel inntekt etter skatt for ein 
familie med barn i alderen 0 -17 år nær 900.000 kroner i 
Stavanger, litt lågare i dei to andre kommunane. Høgare 
skattegrunnlag, vesentleg auka momssats, og svære inn-
tekter frå oljesektoren har gitt ein lang periode med sterk 
aukande offentlege inntekter. Det har skapt rom for vesent-
leg velferdsauke. Det har vakse opp nye generasjonar som 
stiller store krav, og ikkje har med seg erfaring med mindre 
velstand.

I 1965 var øysamfunna Rennesøy og Finnøy knytt saman 
innbyrdes, og med Stavanger med lokalbåtar. Nyaste båtane 
var Stavangerske sine skip «Rennesøy» og «Sjernarøy», byg-
de i 1958/59 med plass til 12 bilar kvar. Dei avløyste damp-
skipa «Øybuen» og «Hjelmeland «bygde i 1892 og 1910. 
I Rennesøy kommune var båtane innom 10 ulike kaiar på 
dei 5 øyane. Nå er heile Rennesøy kommune og vesentlege 
delar av Finnøy kommune blitt landfast. Det har gjort Ren-
nesøy og delar av Finnøy til del av eit felles arbeidsmarknad 
med Stavanger regionen. 

Større krav til kommunane som tenesteytar og 
utøvar av myndigheit
Den dominerande oppgåva kommunane har, er å gje gode 
velferdsordningar til innbyggarane. At tenestene som blir 
ytt, har høg kvalitet, har stor verdi både for den enkelte 
mottakar og for samfunnet. Det er ei målsetting at standar-
den skal vera lik alle stader. Krav til kompetanse i arbeids-



NR. 2  2019

133132

rundt 22.0000 personar i alderen 80 år og høgare. Fram mot 
2040 vil dette talet doblast. 11 prosent av denne gruppa bur 
i dag på sjukeheim. Folk gjer i større grad bruk av offentlege 
tenester. 

I fylgje nasjonalbudsjettet for 2019 vil kommunefor-
valtinga få utgifter på 592 milliardar kroner dette året. 
Overføringane frå staten er større enn staten sine inntekter 
frå oljefondet. Viktige komponentar i kommunane (både 
primærkommunar og fylkeskommunar) sine inntekter er: 

Skatteinntekter        40 prosent
Rametilskot frå staten  34 «
Andre inntekter frå staten     5 «
Gebyr                 14 «
Anna                   7 «  

Inntektsfordelinga viser tydleg at dei statlege finansane si 
bæreevne vil få stor innverknad på kommuneøkonomien 
framover. 

Faktorane som har gjort veksten i offentleg sek-
tor mogeleg
Etter 1970 har bruttonasjonalprodukt per innbyggar gjen-
nomsnittleg auka med 2,2,prosent per år. Storparten av 
framgangen kjem frå utviklinga i fastlandsøkonomien, det vil 
seia alle sektorar utanom olje og skipsfart. 2,2 prosent årleg 
vekst inneber ei nær tredobling av inntekta per innbyggar et-
ter 1970. I 1970 var inntektsnivået i USA 65 prosent høgare 
enn i Norge. Nå har Norge gått forbi USA. 

Skattegrunnlaget generelt er vesentleg betre en før. Dess-
utan kjem på toppen ei av sju kroner av staten si inntekt frå 
oljesektoren gjennom oljefondet(pensjonsfond utland. 

Historia til kommunane
Stavanger har i fleire fasar hatt ein særleg einsidig nærings-
struktur. Det har skapt utfordrande overgangsfasar som er 
godt kjende. For ein generasjon sidan var dei to øykommu-
nane som skal bli en del av Stvanager jordbrukskommunar. 
Slike kommunar har ofte hatt nedgang i folketalet som fylgje 
av redusert sysselsetting i landbruket. 

I 1965 var folketalet i Rennesøy kring 2200, og er nå vel 
4800. Framskrivingane til Statistisk Sentralbyrå viser vekst 

Stavanger kommune 2020.
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med ein velutvikla Strand kommune, få ein større arbeids-
marknad i pendlaravstand.

 
Avgrensa ressursar gir større behov for å betra 
effektiviteten
I Prop. 96S (2106-2017) Endringar i kommunestrukturen 
blir det peika på eit tydeleg reformbehov. Vi er inne i ein 
trend der den generelle produktiviteten har gått vesentleg 
ned. I perspektivmeldinga (Meld St 29 (2016-2017) reknar 
ein med at handlingsrommet i finanspolitikken vert mindre 
dei neste 10-15 åra enn i åra vi har lagt bak oss. Utgangs-
punktet er at utgiftene til offentleg forvaltning utgjer 59 
prosent av bruttonasjonalprodukt i fastlandsøkonomien 
(dvs. utanom olje og skipsfart). Avkasting frå oljefondet har 
gjort utgiftsvekst mogeleg utan auka skattesatsane.

Nasjonalbudsjettet for 2019 nemner at Norge sin gun-
stige økonomiske posisjon har stilt mindre krav til effektiv 
resursbruk. Det er eit mål at offentleg sektor skal bli meir 
effektiv, og bli meir brukarorientert. Desse måla skal hjelpa 
til med å halda oppe høg tillit til samfunnsinstitusjonane 
i folket. Petroleumsproduksjonen har passert toppen, og 
prisane kan bli meir usikre framover. Avkastinga av pen-
sjonsfond utland (oljefondet) kan bli mindre. 

Eit offentleg utval under leiing av professor Jørn Rattsø 
har konkludert med at lågare økonomisk vekst kan føra til 
at skattane må aukast til 65 prosent for å dekka utgiftene 
til velferd mot 2060. Rattsø har saman med andre særleg 
framheva at kommunar med mindre enn 5000 innbyggarar, 
kan få betre ressursutnytting, og dermed høgare velferd, ved 
å slå seg saman med andre. 

Vi har alt merka at det kan finnast grenser for kor høge 
skattar det er mogleg å få gjennomslag for. Sentrale politika-
rar var straks på pletten og protesterte då Rattsø-utvalet la 
fram konklusjonane sine. Å oversjå grunnleggande saman-
hengar kan få store fylgjer. For rundt 50 år sidan sa den 
kjende amerikanske økonomiprofessoren John Galbraith 
at USA var ei verdsmakt på veg inn i djup krise fordi «den 
tilfredse majoritet « ikkje var viljuge til å betala nok skatt. 

Vi har vore gjennom ein lang periode med høg vel-
standsvekst i kombinasjon med at staten har blitt særleg rik, 
og avkasting frå oljefondet er blitt ei kjelda til sterk statleg 
inntektsauke. At så høg vekst som vi har hatt, skal halda 

til vel 6300 i 2040. I 1965 var folketalet i Finnøy kommune 
kring 2900, det er nå vel 3100, og framskrivinga til 2040 
viser vel 3800. Etter opninga av Finnfast har kommunen hatt 
sterkare prosentvis folkevekst enn Rogaland totalt. 

Desse kommunane ligg i landet sitt beste landbruksområ-
de, og har dessutan blitt landets spesialistar på veksthusnæ-
ringar. Finnøy er kommunen i landet med størst tomatpro-
duksjon. I Finnøy er 21 prosent av dei yrkesaktive sysselsett 
i primærnæringane. 35 prosent av folket bur på landbruk-
seigedomar. I Rennesøy er dei tilsvarande tala langt lågare. 
Finnøy er den kommunen i Rogaland som har størt del av dei 
sysselsette i jordbruket. 

Næringane i byer har gitt arbeidsplassar for langt fleire 
enn dei som bur innan byen sine grenser. Det kan også vek-
sten i nabokommunane gje ein peikepinn om. Befolkningsut-
viklinga i øykommunane viser fylgjene av å bli integrert i ein 
stor felles arbeidsmarknad. Verknaden er sjølvsagt størst for 
Rennesøy, slik det går fram av tala som er vist i innleiinga. 

Mjølk drikk vi stadig mindre av. Det gjer at etter-
spurnaden etter mjølk har gått ned med veksande 
folketal. Dessutan, foredling av landbruksprodukt er blitt 
sentralisert. Begge øysamfunna hadde tidlegare kvar sitt 
meieri. Dei er begge borte som lekk i ei generell tilpassing til 
meir rasjonelle driftsmåtar. Utan å bli integrert i den felles 
arbeidsmarknaden på Nord Jæren, ville øyane mest sannsyn-
leg missa så mange arbeidsplassar at det kunne undergrava 
sentrumsfunksjonane i øysamfunna. 

Talet på bønder i Norge er redusert til kring tredjeparten 
av det det var då ein satsa på å gje landbruket eit løft på l970 
talet. Utan at det vert snakka særleg høgt om det, kan det 
framleis skje reduksjon i sysselsettinga i landbruket. 

Rennesøy har alt blitt integrert i arbeidsmarknaden i 
Stavangerområdet. Det har gitt folketalet i kommune sterk 
vekst. Det kan gi grunnlag for eit betre servicetilbod i Ren-
nesøy, og samtidig danna grunnlag for eit lokalt, meir differ-
ensiert arbeidsliv. Tilsvarande kan skje med Finnøy. 

Strand kan vera ein parallell: Kommunen hadde vel 40 år 
tilbake omkring 1000 fleire tilsette på Stålverket. I same peri-
oden har folketalet auka til kring det dobbelte. Strand har fått 
eit langt betre utbygd servicesenter enn tidlegare. Stavanger i 
pendlaravstand er forklaringa. Dette er kjende samanhengar. 
Hjelmeland kommune med svak utvikling i folketalet kan 
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fram på lang sikt , kan verka urimeleg. Nobelprisvinnaren 
Trygve Haavelmo sa då ha fekk prisen fylgjande: Hadde eg 
fått to minuttar med verdens leiarar, ville eg nytta tida til å 
fortelja kva ein viss prosentvis framgang per år inneber på 
lang sikt. At slikt skal vara ved lenge, kan bli direkte uri-
meleg. Også miljøomsyn kan koma til å bremsa ressurstil-
gangen. Trongen til meir effektiv ressursutnytting har vore 
relativt svak fram til nå. Auka sysselsetting blant kvinner 
har letta tilgangen på arbeidskraft i perioden som ligg bak. 
Det har i særleg grad vore viktig for kommunale omsorgste-
nester. Fleire faktorar kan skapa utfordringar framover. 

Vurdering av den nye kommunen som teneste-
ytar og myndigheitsutøvar 
Kommunane Rennesøy og Finnøy har folketal som ligg ve-
sentleg lågare enn det som er vurdert av fagekspertise som 
optimalt for at ein kommune skal kunna løysa oppgåvene 
sine effektivt. Som tenesteytar og utøvar av myndighet kan 
ein større kommune enn kommunane Rennesøy og Finnøy, 
ha langt betre føresetnader for å yta fullverdige tenester. 

Det spekter av tenester ein kommune skal yta, og den 
myndigheit kommunen skal utøva, kan få ein langt betre 
fagleg kompetanse i ein kommune med 140.000 innbyg-
garar enn i kommunar med under 5000 innbyggarar. Det 
kan likevel vera viktig å hugsa på at kva som er god utøving 
av styringsmakt- til dømes i byggesaker - kan fortona seg 
annleis på Ombo enn på Våland i Stavanger. Slike døme må 
ein kunna førebu seg på, slik at det ikkje oppstår unødige 
kulturkollisjonar. Når det blir teke omsyn til , kan ei felles 
styringsmakt utøvast med større fagkunnskap, og med høga-
re effektivitet. 

Skal fleire små kommunar ha høg ekspertise på fleire 
felt, vil kostnaden ved det bli for høge. Å skaffa tilstrekkeleg 
ekspertise på alle relevante felt i både store og små kommu-
nar, kan bli sers vanskeleg. Økonomiske rammer vil sjølv-
sagt også gjera det problematisk. Fagfolk vil også normalt 
søkja til eit sterkt fagmiljø. At dei to øykommunane innser 
dette, kan gjera dei til betre buplassar for folk flest. Større 
busetnad kan gjera det lettare å utvikla lokale sentra på 
øyane, og oppretthalda livskraftige lokalsamfunn. Å få dette 
til, treng til god planlegging der ein kan ta omsyn til usikre 
faktorar. 

Familien Iversen nyter sommeren 
utendørs i leid sommerhus på Bru. 
Foto: Stavanger byarkiv.

Dyrking av krysantemum på Talgje. 
Foto: Nils Johnsen Gard,/Ryfylke
museet.
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Skal ein vurdera kva som vil vera rasjonelt for dei tre 
kommunane i åra som kjem, må ein ta omsyn til kva resur-
sar som vil vera tilgjengelege i høve til oppgåvene som skal 
løysast. Behovet framover for å underlegga kommunane 
sin pengebruk strengare krav til effektivitet, kan gå fram av 
fleire faktorar samtidig. 

Vurdering av kommunen si tenesteyting og utøving av 
myndigheit tilseier at samanslåing er rett - både vurdert i 
høve til innbyggarane i den nye kommunen, og i høve til 
velferdsstaten si bærekraft framover. Dessutan, ein større 
kommune er langt meir robust i høve til tilfeldige endringar 
både på inntektssida og utgiftsida. Denne vurderinga er i 
samsvar med både generelle vurderingar av kommunestruk-
turen, og vurderingar som er gjort i dei tre kommunane. 
Dei som tenkjer nytt om korleis ein best skal kunna utnytta 
ressursane sine framover, vil ha størst høve til å halda oppe 
og betra standarden sin på tenesteyting. 

Den nye kommunen som samfunnsutviklar og 
demokratisk arena
Stavanger-regionen kan ha særlege utfordringar som 
samfunnsutviklar og som demokratisk arena. Oljesektorens 
dominerande posisjon er eit særkjenne ved næringsstruktu-
ren i regionen. Det kan gi store utfordringar i åra som kjem. 
Fleire kommunar her har ein felles arbeidsmarknad, og 
dermed felles utfordringar. Problemstillinga kan då vera om 
her finst eit særleg behov for ein felles arena for samfunns-
utvikling og demokratisk drøfting som strekkjer seg over 
tradisjonelle kommunegrenser.

Då Norge vart ein oljenasjon, var ein oppteken av å setja 
grenser for oljesektorens vekst. Mange grunnar låg bak 
denne vurderinga. Oljenæringa er ei såkalla syklisk næring.2 
Det inneber at prisane på olje kan svinga særleg sterkt. 
Det veit vi fører til vesentlege svingingar i aktivitetsnivået, 
med store konsekvensar for resten av økonomien. Nære 
erfaringar har gjort desse samanhengane synlege for oss. 
Fleire faktorar kan tilseia at det er viktig å ha fleire bein å 
stå på. Olje- og gassutvinninga har utvikla seg til å bli over 
dobbelt så stor som det Stortinget fann som naturleg mak-
simumsgrense i 1971. Nå veit vi at omsynet til klimaet fører 
til politiske endringar globalt som kan skapa fleire risikofak-
torar for oljesektoren. Dei høge inntektene vi har hatt, kan 

Bru, mai 1963. Foto: Widerøe/
Nasjonal biblioteket.

Bø, Vikevåg, mai 1963.  
Foto: Widerøe/Nasjonalbiblioteket.
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Oppsummering 
Folkeleg oppslutnad i alle tre kommunane er eit godt 
utgangspunkt for å utnytta dei fordelane som samanslåing 
utvilsamt fører med seg. Dei som ser utfordringar på føre-
hand, har størst høve til i rett tid å setja i gang tiltak som 
gjer det mogeleg å oppfylla klare mål. Å halda ved like og 
styrka velferdsstaten, kan bli ei særleg utfordring framover. 

Det må vera mogeleg å utnytta spesialkompetanse på 
fleire område langt betre i den nye kommunen. At saman-
slåinga er rasjonell og nødvendig sett frå alle tre si side kan 
vera sjølvinnlysande. Det føreset at ein lyttar, og tek omsyn 
til mindretalet frå øyane. All god organisering tilseier at ein 
desentraliserer dei avgjerder som ligg til rette for det. Felles 
utfordringar - som er framheva her - kan finna betre løysin-
gar innanfor ein fells arena. 

Næringsstrukturen kan gjera kommunen som samfunns-
utviklar og som demokratisk arena særleg viktig for den nye 
kommunen. Utviklinga i Stavanger kan – uansett – koma 
til å øva serk innverknad særleg i  Rennesøy, men også i 
Finnøy. Utan at ein har ein medviten politikk kan Rennes-
øy og Finnøy bli ein buffersone som får tilflytting og vekst 
i oppgangsfasane i oljenæringa, og fråflytting når olja har 
sine påreknelege nedturar. 

Naboane er avhengig av byen. Dette kan ha ein hake ved 
seg: Når kommunane rundt er så avhengige av utviklinga i 
Stavanger som tilfellet er, og Stavanger samstundes kan vera 
ein by som er sårbar for endringar i oljesektoren, kan na-
bokommunane i liten grad påverka faktorar som i stor grad 
kan påverka deira eiga utvikling. Det gjer den eksisterande 
kommunestrukturen lite tenleg. Å gjera næringspolitikken 
i Stavanger til ei felles sak for alle dei som denne politikken 
påverkar, kan innebera å skapa eit betre fungerande demo-
krati.  der alle dei som får erkjenna fylgjene av politikken, 
også kan vera med på å forma den. Det får ein nå betre høve 
til med felles politiske organ. 

Busetting på øyane må inngå i ei samla planlegging av 
byen medrekna øyane. Folketalet kan koma over eit kritisk 
punkt for utvikling av klare sentrumsfunksjonar på øyane. 
Det kan ikkje minst vera til fordel for folk som bur lengst 

vera meir usikre enn før, slik at behovet for effektiv resurs-
bruk aukar. 

Stavanger si historie etter at olja kom til byen, er prega 
av sterk vekst i folketalet, og særleg høg verdiskaping per 
innbyggar. Oljesektoren vil - sjølv utan påverknad frå klim-
aproblematikken - høgst sannsynleg utgjera ein mindre del 
av den totale samfunnsøkonomien framover. Sjølv om den 
ikkje skulle bli redusert, vil generell vekst føra til at den blir 
relativt mindre. 

At byen er oljehovudstad, og at oljenæringa er særleg 
dominerande i denne byen, kan gjera at dei risikofaktorane 
som knyter seg til denne næringa generelt – og særleg i den 
fasen vi går inn i – bør påkalla ettertanke og ansvarskjens-
le for framtida. Risikoen er i stor mon knytt til politiske 
faktorar i utlandet som vi ikkje har kontroll over. For 
Stavanger-regionen kan utslaga bli særleg store, om denne 
næringa blir utsett for tilbakeslag vi ikkje har teke omsyn 
til. Samtid har oljesektoren gjort det mogeleg å utvikla ein 
leverandørindustri som har kompetanse som kan nyttast i 
mange samanhengar. Hittil har den blitt sterkt påverka av 
svingingane i oljesektoren. 

Vurdering av den nye kommunen som sam-
funnsutviklar og demokratisk arena 
Vi må erkjenna at vi kan vera ein region med særleg risi-
kofylt næringsstruktur. Risikoen har samanheng både med 
oljenæringa sin dominerande stilling, og dei særlege kjen-
neteikn næringa har som syklisk næring. Nå kjem i tillegg 
risikofaktorar knyta til global politikk.  

Rennesøy og Finnøy vil i åra som kjem vera sterkt på-
verka av utviklinga i næringslivet og generell planlegging i 
Stavanger. Historiske erfaringar kan gje grunn til å erkjenna 
særdraga våre, og ta utfordringane på alvor. Når Stavanger 
kommune nå skal inngå i ein ny konstellasjon, kan det gje 
eit høve til å tenkja nytt.. At samanslåinga skaper ein felles 
arena for drøfting og politikkutvikling, medfører at politik-
ken kan utformast av fleire som politikken vedkjem. Det 
kan gje betre høve til å utnytta kommunane sitt potensiale, 
og styrka demokratiets legitimitet. 
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nåverande kommunane  ei tryggare framtid ved at ein sa-
man – med litt ulikt utgangspunkt- tenkjer nytt om si felles 
framtid. Historia kan gje eit godt utgangspunkt for etter-
tanke. Kan dette fungera, burde det også gje større von om 
at fleire kommunar innanfor den same arbeidsmarknaden, 
kunne finna det tenleg å bli med. At dei to minste kommu-
nane blir aktivt med – og blir høyrde – kan vera viktig for ei 
slik utvikling. God samfunnsøkonomi krev at det finst ein 
demokratisk arena der felles utfordringar kan drøftast, og 
bli vedtatt i fellesskap. Også respekten for demokratiet kan 
tilseia at vi ordnar oss slik. 

borte frå Stavanger, og kan i større sentra på Rennesøy og 
Finnøy få eit større tilbod om meir nærliggande arbeids-
plassar. 

Stavangers historie og den næringsstrukturen regionen 
nå har, kan tilseia at ein tek på alvor dei utfordringar som 
den sterke dominansen oljerelatert verksemd har i byen. Å 
ha medvit om dei historiske erfaringane som har gitt 
Stavanger alvorlege utfordringar i overgangsfasar for 
næringar, kan vera nødvendig for å skapa relevante 
politiske prosessar. Denne problemstillinga er i utgangs-
punktet uavhengig av kva syn ein måtte ha på mogelege 
klimatiltak. Olje er ei internasjonal vare som vi ikkje kan 
ha styring på fullt ut. Skal vi kjenna ansvar for framtida vår, 
kan framtidige arbeidsplassar peika seg ut som ei særleg vik-
tig oppgåve for regionen vår. 

Øykommunane er ei heller lita gruppe innafor den nye 
kommunen, men tidspunktet for å lytta til nye stemmer 
kan vera ideelt. Sett frå ein samfunnsøkonom sin synsvin-
kel, kan vilje til å sjå faresignal på førehand, og legga opp 
handlingsplanar basert på ulike føresetnader, stå fram som 
heilt nødvendig. I dette tilfellet bør flest mulig av dei som 
er innanfor same arbeidsmarknaden delta. Difor er det også 
viktig at ein har vilje til å ta inn i fellesskapet fleire kommu-
nar. Målet må vera at dei som går inn i ein større kommune 
opplever å få betre herredømme over dei faktorane som er 
avgjerande for framtidig velferd. 

Å skapa ein ny arena for drøfting og vedtak kan føra til 
at ein ser fleire sider, og kan sjå nye alternativ. Det kan heile 
den nye kommunen dra fordel av. Som rådgjevar overfor 
verksemder i kring 25 år har eg – nær sagt i både tide og 
utide -nytta eit sitat frå ein kjend rådgivar : «Det er med fjø-
slukta som med bedrifts kulturen. Du merkar den ikkje når 
du er i den, men du merkar den straks du kjem inn utanfrå! 
Når ein kjenner den, kan ein ha betre utgangspunkt for å 
stilla nye problemstillingar, og finna betre løysingar. 

Kritisk ettertanke kan sjå ut til å vera ein føresetnad for å 
førebu eit samfunn for dei utfordringane som ein vil få. Dei 
offentlege dokumenta som er siterte kan gje viktige innspel 
og gje grunnlag for vedtak. Samanslåinga kan gje alle dei tre 

Noter
1  Ølen er i denne perioden kommen over frå Hordaland fylke, Det 

påverkar tala lite. 
2  Særlege kjenneteikn ved produksjonen kan føra til svært store pris 

variasjonar over tid. Det kan føra til store endringar investeringane 
med store konsekvensar for det generelle aktivitetsnivået. 
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Mange stavangerunger husker 
juleutstillingene til Hustvedt. Høsten 
2019 la butikken ned. Motivet viser 
2015utstillingen. Foto: Sigbjørn 
Engøy.
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