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Intervjuet Historiesamleren

DAGENS
NAVN
hh
ANNALISA THELIN
KNUTSEN
hh
FØDT:

20. mars 1946.
hh
SIVILSTAND: Gift,
to barn, to barnebarn.
hh
BOSTED:
Jørpeland.
hh
YRKE: Pensjonert
bibliotekmedarbeider.
hh
ANLEDNING:
Driver websiden
pedersgaten.org.
hh
BESKRIV DEG
SELV MED TRE ORD:

Engasjert, tålmodig,
sosial.
hh
HVA ER DU
MEST OPPTATT
AV FOR TIDEN?

Pedersgata.
hh
HVA PROVOSERER
DEG?

Negative
mennesker, men
egentlig lar jeg
meg ikke så lett
provosere.
Annalisa Thelin Knutsen har mange jern i ilden, og har blant annet holdt foredrag for Storhaug historielag. Hun er også leseombud, og leser og forteller for de eldre på dagsenter. Foto: erling jensen

hAnnalisa
h
Thelin Knutsen har samlet mange historier om Pedersgata. Som den om sønnen til den
amerikanske mangemillionæren som valgte tjenestepiken fra Pedersgata 36 framfor farens penger.

Har gitt Pedersgata nytt liv
JØRPELAND

– Det begynte med at jeg samlet informasjon om barndomshjemmet
mitt i Avaldsnesgata 94. Statsarkivet og Stavanger Byarkiv ble ofte
besøkt, og interessen for lokalhistorie ble vekket. Deretter ble det naturlig for meg å samle informasjon
om Pedersgata.
Annalisa vokste opp i Lervig i Østre bydel, men var ofte hos bestemor
Selma Thelin og senere Trygve og
Klara Thelin som drev en liten kolonial og melkeutsalg i Pedersgata
124. Langs gata var det et mangfold av forretninger fram til hermetikkindustrien ble nedlagt tidlig i
1970-årene.
– Begge foreldrene mine vokste
opp på Møllehaugen, og allerede
som liten ble jeg godt kjent med de
mange butikkene, sier hun.
Hun ble tidlig interessert i historie. Faren var lastebilsjåfør og hadde
ofte Annalisa med seg i bilen. På turene kunne han fortelle mange historier om plassene hvor han leverte varer. Thelin-navnet stammer fra
bestefaren som var svensk rallar, så
også innad i familien er det en spen-

Ord som
drikkfeldig,
abnorm,
idiot, sindsyg og andre
betegnelser
var vanlige.

nende historie. Websiden pedersgaten.org inneholder opplysninger
om Pedersgata fra gamle dager og
frem til nyere tid. Nærmere 60 hus
er beskrevet med byggeår og bilder,
og flere hus vil bli lagt til. Man finner også informasjon om beboerne
og hvilke sosiale forhold de levde
under.
Annalisa har studert kirkebøker, adressebøker, valgmanntall, panteobligasjoner og gamle aviser for å sette liv til historien.
Det har vært vanskelig å finne informasjon om hvem som bodde i de
forskjellige husene fra 1930-årene
og fram til i dag. Til dette arbeidet
trenger Annalisa hjelp og håper folk
som har opplysninger tar kontakt.

Valgte kjærligheten

Avisutklippene viser mange artige
og spesielle historier. I et utklipp fra
1922 står det at en kvinne ble tiltalt
for å ha solgt sigaretter etter stengetid til barn under 15 år. Hun ble
tiltalt og fikk en bot på 100 kroner.
Noe heldigere var hun man kan lese
om i Stavanger Aftenblad fra 1929.
Da sønnen til den amerikanske stål-

kongen Jones ville gifte seg med piken fra Pedersgata 66 ble han truet
med å bli gjort arveløs. Men 120 millioner dollar var ikke nok til å hindre
at amerikaneren trosset sine foreldre og giftet seg med tjenestepiken
fra Stavanger.
Da folketellingen begynte gikk
skriveren rundt og forhørte seg om
alle som bodde i hvert hus.
– På den tiden var ordbruken annerledes enn i dag. Ord som drikkfeldig, abnorm, idiot, sindsyg og andre betegnelser var vanlige, forteller
hun.

Bibliotekmedarbeider

Annalisa begynte tidlig å besøke
Stavanger bibliotek som den gang
lå like nedenfor St. Petri kirke.
– Foreldrene mine leste mye, og i
mange år lånte og leverte jeg bøker
for dem.
Da hun begynte på framhaldskolen var det nylig blitt innført arbeidsuke for elevene. Hennes ønske
om å jobbe på biblioteket ble innvilget, og etter at arbeidsuken var fullført, ble hun tilbudt jobb som ekstravakt. Da hun senere begynte på re-

alskolen, fortsatte hun å jobbe på biblioteket utenom skoletid.
– Jeg var med da biblioteket flyttet fra Hospitalgata til Kleivå, forteller hun. Da Annalisa i voksen alder
flyttet til Jørpeland, ble hun ansatt
ved Strand bibliotek hvor hun jobbet i mer enn 30 år.

Leder historielaget på Strand

Annalisa er leder for Strand Historie- og Ættesogelag og driver også
hjemmesiden deres. De har ca. 75
medlemmer. Laget har tre møter
vår og høst hvor en hjelper hverandre med å finne opplysninger
om gammel slekt. Medlemmene
har vært med å samle inn nærmere 8000 foto som er lagret i Statsarkivet.
– Vi har lagt ned mye arbeid i årenes løp, og har gått fra hus til hus og
samlet opplysninger, både om bilder og stadnavn som vi legger inn
i kart.
Annalisa har kontakt med flere etterkommere til dem som emigrerte
til Amerika, og hun og ektemannen
har også besøkt noen av dem i USA.
Erling JEnsEn

