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I GAMLE, GODE DAGER
Det skulle ikke være vanskelig å kjenne seg igjen på dette bildet fra

tidlig i 30-årene, selv om Edlandshuset mangler veranda, steingard og
gartneri er en saga blott, og Rosenli 15 nå står omtrent der hvor det

lille huset til høyre ligger. Bildet er utlånt av Klara Lund.

Tips hono-
reres frem-
deles med
1000

takk!

Bråker du?
Unødvendig spørsmål, vil vel de fleste si. Det er likevel
ikke til å komme forbi at det fra tid til annen kommer
klager til styret på uro og støy på tids-punkt da det i følge
ordensreglene skal være ro i blokkene. Oftest skjer dette
i forbindelse med nyinnflytting, og det kan derfor i noen
grad skrives på uvitenhetens konto.
For å unngå slike irritasjonsmomenter blir det derfor
heretter lagt inn en ekstra påminnelse i introduksjon-
smappen, der det (i fargerike ord og vend-inger) blir
presisert når det skal være ro.

CN
Et tips fra Kjell: Slå av høreapparatene om nettene !

Du grønne
glitrende tre, god

dag.....

Juletreet på plenen
kom som vanlig på

plass til 1.søndag i ad-
vent, men allerede
første natten var det
noen «halvstyvinger»
som måtte få utløsning
for sin virketrang. De
skrudde ut to lyspærer
(og tok dem med seg),
med det resultat at

treet sto svart hele den
første helgen. Nye
pærer ble satt inn på
mandagen, og for-
håpentligvis får treet
nå stå i fred til julen er

over.
CN

DEN NYE
HEIS-

MASKINEN
ER PÅ
PLASS!

Og dermed skulle nat-
tesøvnen være reddet
for beboerne i Rosenli
17, som har måttet tåle
mye støy og mange
ulemper i sakens an-
ledning.

Julenummer
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Rosenliv

OM ROSENLI OG GAMLE DAGER
Arnt Olav Flønes

Borettslaget vårt er som kjent 25 år
i år. Opprinnelig var Rosenli en
parsell av gården Digernes.  I 1899
ble parsellen kjøpt av Leonard
Alexander Mydland som anla en stor
hage på eiendommen, og fikk
bygget Rosenli 12, det som vi i dag
kaller «Edlandshuset» og hvor Skip-
per Worse holder til. På eiendom-
men dyrket han bær og frukt til frem-
stilling av fruktvin som han solgte
gjennom Vinmonopolet.  Spesielt
morellvinen var viden kjent, også
langt utenfor landets grenser.
L.A.Mydland hadde fått flere medal-
jer for morellvinen sin, også fra inter-
nasjonale utstillinger. L.A.Mydland
produserte også kjøtthermetikk i
kjelleren på Rosenli 12.

Det var L.A. Mydland som ga
navnet Rosenli, til eiendom-
men.  Mydland startet i 1912

opp med produksjon av hermetikk i
Rennesøygaten 20, «L.A.Mydland
Canning Co.». Men det gikk
desverre galt, ca i 1926 gikk
L.A.Mydland konkurs og Stavanger
Sparekasse ble eiere av Rosenli.
Hermetikkfabrikken ble formelt op-
pløst i 1926.  I 1928 kjøpte Guttorm
og Ragnhild Edland Rosenli av Sta-
vanger Sparekasse.  Guttorm var
kommuneagronom på kom-
munegården der hvor Rogaland
Sykehus ligger i dag. Kommunegår-

den strakk seg fra Vålandspipå og
like ned til Bekkefaret. De flyttet da til
Rosenli, og inn i Hetlandsmarken 36.
Husene lå omtrent midt i mellom Di-
granesveien 21 og 23, midt i gaten.
Mydland fikk fortsette å bo i Rosenli
12 mot å betale leie, som for det
meste besto av vin.  Som Guttorm
omsatte i penger. Guttorm og Ragn-
hild fikk 9 barn (6 gutter og 3 jenter),
som ble til god hjelp i gartneriet. På
det meste bodde det 12 personer i
det lille våningshuset, Hetlands-
marken 36. (Foreldrene, 9 barn og en
tjenestejente.) Men i begynnelse av
krigen bygde Guttorm et rom over
fyren i gartneriet som noen av gut-
tene brukte til soverom. Oppvarmin-
gen var gratis i og med at rommet lå
rett over fyrrommet. Men det var ikke
helt ufarlig. Hvis fyren sloknet, ville
det  sive livsfarlig kullos opp i
soverommet. Det hendte rett som det
var at de ble vekket av at Guttorm
banket  kraftig i taket med en jern-
stang. Og en gang holdt det på å gå
skikkelig galt, det var så vidt at de
klarte å karre seg ut døren og ut i
frisk luft.  Familien Edland produserte
alle slags tenkelige vekster: gulrøtter,
neper, kål, poteter, tomater, agurker,
meloner, druer og av blomster var
det særlig roser, julegleder, alpefioler
og krysantemum. En del ble solgt på
torget hver lørdag, men det var det
Jåtten fellessalg som kjøpte det
meste av grønnsakene. Under krigen

ble det også dyrket spinat, som ble
hermetisert, og det var Stavanger-
fjord Packing som kjøpte det meste
av avlingen.

I1943-44 kjøpte L.A.Mydland husetog eiendommen nede ved
Wyllerfyret . Huset ble revet i 1982.
Der nede startet L.A.Mydland opp
med produksjon av marmelade til
tyskerne, og det ga ham tilgang til
større mengder sukker som han
lurte unna og brukte til vinlegging.
Vinen ble solgt på det illegale
marked. På slutten av krigen flyttet
familien Edland opp i Rosenli 12.
Den eldste av sønnene, Tor, som
bor i borettslaget  vårt og har vært
fortsettelse neste side
forts. fra forrige side
kilde til det  meste av stoffet, forteller

Tor Edland

Hetlandsmarken 36
lå omtrendt midt i
mellom Di-
granesveien 21 og
23, midt ute i gaten
Bilde på første side
over drivhusene og
«Edlandshuset» er
tatt fra hjørne av
våningshuset på
Het landsmarken
36.  Du kan se at litt
av hjørne har kom-
met med på bilde
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Styret gjør krus på andelseierne!
Borettslagets 25-års jubileum ble, som de fleste vel la merke til, feiret med
brask og bram i slutten av august, og de tilstedeværende på grillfesten
kunne registrere at Stavanger Boligbyggelag overrakte borettslaget både
fysiske og verbale blomster. Noe som imidlertid ikke kom klart nok fram var
at SBBL også ville yte et økonomisk tilskudd til jubileet. Dette manifesterte
seg i en passe fet sjekk, og styret bestemte umiddel-
bart at denne skulle komme andelseierne til gode i
form av et håndfast minne om jubileet. Det er derfor
bestilt et antall jubileumskrus med borettslagets logo,
og disse håper vi skal kunne deles ut til beboerne til
jul - 2 til hver leilighet og 1 til hver hybel.

CN
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at det var en litt av en overgang og
flytte opp i det svære huset.  En 17
mai etter krigen hadde brødrene
Edland sammen med kamerater
feiret dagen i «Edlandshuset». De
hadde pyntet
opp stuen med bla. bånd i rødt hvitt
og blått, som ble hengt opp fra vegg
til vegg. Ragnhild mor til Tor, var
streng på at etter en fest skulle det
ryddes opp umiddelbart. På mor-
genkvisten, tok de ned båndene i
nasjonalfargene, og snek seg inn i
fjøset på Waisenhuset. Her ble bån-
dene knyttet rundt grisene. Når
gårdsbestyreren skulle inn i fjøset
på morgenen for å foreta fjøsstellet,
fikk han seg en overraskelse.
En annen episode som Tor husker,
det var en kvige på Waisenhuset
som hadde løpetid, og det var en
stut ute på jordet, som helst ikke
skulle ha noe kontakt med kvigen.
Da måtte de få kvigen inn i fjøset.
Denne kvigen var litt vanskelig å ha
med å gjøre, slik at Tor, brødrene
og flere var med å hjalp til.  Waisen-
huset hadde da en gårdsbestyrer
som var litt rødmusset i og brukte
briller, og han var også strengt kris-
ten.   Gårdsbestyreren gikk bak
kvigen og dyttet på denne i baken,
oppå halen, mens flere dro i hals-
båndet. De var nesten kommet inn i
fjøsporten når kvigen fant ut  at den
måtte gjøre sitt fornødne, og det at
gårdsbestyreren presset hardt på
baken på kvigen gjorde trykket
uvanlig stort og dermed sto spruten
rett i fjeset på gårdsbestyreren, slik
at hele ansiktet og brillene var
dekket av møkk. Alle knakk sam-
men av latter, og når han hadde
gravd av brilleglassene slik at det
gikk an å se var det en gutt som var
tilskuer sa: Hvis denne kvigen får en
kalv som er rødflekkete og har
briller, så vet vi hvem som er faren.

I1967 ble eiendommen tvangsek-
spropriert av kommunen for kr
807.000-.  3 måneder senere sol-
gte kommunen tomten til Stavanger
Boligbyggelag for kr. 622.000. Da
var veier og friareal trukket fra. Og i
1969 ble byggingen av høyblokkene
påbegynt.

Torger Torgersen

Torger Torgersen er også født i
1922 og oppvokst på
«Sletten», her var det kommu-

nale boliger. Torger var mye sam-
men med Edlands-brødrene i
Rosenli. Far til Torger var skomaker,
og det var harde tider. Torger
forteller at det ikke var uvanlig at det
kom mødre med unger uten sko på
beina inn på verkstedet til faren,
grein å ba om de kunne få et par sko
til ungen, for neste dag skulle de på
forsorgen, så skulle hun komme
med pengene.  De fikk sko, men
sjelden fikk han  noe oppgjør for
skoene.  Han tok kr 2.50 for å såle et
par sko etter krigen.  Vi sto på ski fra
Midjord og ned i Sandnesgt. Skiene
hadde faren laget av tønnebånd.
Nede i Sandnesgaten gikk det en
bekk som rant ut i Lervik. Og mellom
Sandnesgaten og Bjerkreimsgaten
dannet det seg en stor dam, som
frøs til is om vinteren. Dette ble en
kjempefin skøytebane for oss unger.
Jeg holdt på å drukne i bekken nede

i Sandnesgaten. Jeg skulle over
bekken for å hente tilbake noen sauer,
på bekkekanten var det satt opp et
gjerde, og i det jeg skulle klatre over
snublet jeg og falt uti bekken, hadde
ikke en nabo sett at jeg lå på magen
nede i bekken, og kommet å dratt meg
opp, kunne det gått galt. Jeg var da 6
- 7 års alderen. De få gangene vi
hadde penger var vi hos Klementsen
på Nymannsveien å kjøpte snop. Kle-
mentsen solgte frukt, snop og sigaret-
ter,tobakk. Jeg var med en kompis en
dag, han gikk frem til disken og sa:
Jeg skal ha blanda drops for to øre.
Mannen bak disken svarte: Her har du
to drops, så kan du blande de selv.
Ellers husker jeg at vi fikk 2 winerbrød
fra dagen før, for 5 øre hos kakebu-
tikken til Paulsen.
Torger jobbet hos Sørnes gartneri un-
der krigen. Her ble det bla produsert
roser og krysantemum som ble solgt
på torget. Hver fredag ble det sendt
blomster til Bergen. Jeg hadde 10 kr. i
uken i lønn, 6 dagers uke. Og måtte
kanskje på jobb søndag også, og fikk
ikke noe ekstra for det.
På torget kostet en kasse plommer 1
krone, men hvis du kunne ta
plommene i en sekk/pose, sparte du
10 øre.  Etter krigen fikk Torger jobb i
jernbanen og jobbet her til han gikk av
med pensjon i 1984.

En stor takk til Tor og Torger for
bidraget  med stoff og at jeg fikk

litt  av deres tid.
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Skipper Worse RosenliSkipper Worse RosenliSkipper Worse RosenliSkipper Worse Rosenli

Tips oss, det kan lønne seg.  Gode tips honoreres med 1000 takk !

Telefon 51562062 el.900 47 317

Skipper Worse Rosenli
-Åpent 09.00 - 14.00.
-Middag hver dag.

-Tirsdag er komledag.
-Du kan spise her eller du kan ta

middag med hjem.
-Hårpleie mandag og fredag.
-Trim hver onsdag kl.10.00

-Bingo hver onsdag kl 10.30.
-Andakt annenhver fredag

-Torsdagstreff første torsdag
i hver måned kl 18.00.

-Handleturer hver fredag kl.
10.00 (pris kr.30.-)

-Utleie av selskapslokaler

Lytt på Skipper
Worse timen !
På Radio Landter-

nen
FM 107,2

Hver onsdag kl.
15.00 -16.00

Bli med Olav påBli med Olav påBli med Olav påBli med Olav på
handletur hverhandletur hverhandletur hverhandletur hver

Torsdag kl. 10.00Torsdag kl. 10.00Torsdag kl. 10.00Torsdag kl. 10.00
Påmelding på tlf.

51 56 20 04

( Som regel går turen til OBS
Mariero)

Skipper Worse
Rosenli har åpent
mellom jul og nyt-

tår.
(Mandag 27/12 -
torsdag 30/12).

Senteret er stengt
jule og nyttår-

saften.
Jorunn

Julemiddag
onsdag

 22 desember
kl. 12.00

Påmelding på
telf. 51 56 20

Vi ønsker alle våre oppdragsgivere
en riktig god jul og et godt nytt

årtusen !
og håper at vi får en stille og fre-

delig jul og nyttår
Hilsen Arnt og Kjell


