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Jeg har søkt på ordene ”loft”, ”vindeltrapp”, ”himling” og ”tak” i mitt arkiv. Jeg fant 

en del dokumenter. Jeg har kopiert de fleste tekstene nedenfor. Har utelatt en del 

gjentakelser, om gjenstander som er lagret på loft, om vedlikehold og om moderne 

installasjoner. 

Det ser ut som om det har vært loft både i forhallen, skipet og koret. Det var også 

vindeltrapper opp til loftene.  

Det er loft i forhallen, med plass til klokker. Vindeltrapp fra 1941. 

Malerier viser at Domkirken har hatt gavltak i det minste fra 1700-tallet. Tegning fra 

1842 viser at det var en flat himling i skipet. Det vil si der var et loft i mellom. Schieve 

forteller at det var tilkomst dit. Jeg har ikke funnet noen omtale av trapper i skipet. Det 

var en åpning mellom skipet og koret. Tilgangen til loftet i skipet kan ha vært herfra. 

Det var vindeltrapper i det nordvestre tårnet i koret. Tilgangen til loftet i skipet har 

trolig vært herfra. Amtstidende og Lous, og senere Kielland og Kolsrud forteller at det 

også var loft i koret i tilknytning til trappen. Men uten å si noe om størrelsen på loftet. 

Det er et loft mellom vesttårnene, loftet har rosevindu i vestveggen.  

1. Om loftene 

Byarkivet, PA Axel Kielland fra 1693: Loftet på sørsiden av kirken var råtnet. 12 år gammel 

gutt falt ned: 

 

Claudius Jacob Schieve, ca 1850 (Byarkivet, PA 110 Erichsen): 

 



 

Amtstidende 6.1.1859: 

 

Lous, 1868 sier: 

 

 

 

Kielland og Kolsrud, 1928 skrev: 

 

Doretea (Tulla) Platou (senere Fischer), 1933: 



 

 

Stavanger Aftenblad 25. august 1934, side 2: 

 



 

Liden, 1973 skrev: 

 



Følgende opplysning finnes i flere varianter, som her fra 1978 (Klovning og Liden): 

 

Lexow, udatert brosjyre ca. 1990: 

 

Stormyr og Ekroll, 1996: 

 

Dag Nilsen, SMÅ. 2001: En parapet er en terrasse eller balkong. 

 

 

Wikipedia 2021 ”Stavanger domkirkes kor” – fant ikke igjen kilden til denne teksten: 

 

2. Om vindeltrappene 

Skillingsmagasinet, 1853: 



 

Ab, 1917: 

 

Byarkivet, PA - Fortidsminneforeningen, Udatert skriv ca. 1930?: 

 

Kolsrud, 1933: 

 

Statsarkivet i Stavanger, PA 1 Anders Bærheim, fra kirkeregnskapet fra 23.5.1757:  



 

Domkirkens råd, 1940: 

 

Jan Petersen, Fortidsminneforeningen, 1940: 

 

Stadsarkitekten, 1941: 

 

Det er en god del avisomtale av trappetrinn til spiraltrapp funnet mellom Domkirken og 

Munkekirken, som denne: 

 

 

 



 

Byarkitekten, 1941: 



 

Riksantikvaren, 1949: 

 

Meeks, 2013 laget flere tekster om vindeltrapper, blant annet: 

 

  



3. Tak og himling 

Maleri 1793 av domkirken – - med gavltak hele veien: 

 

Stavanger Aftenblad, 1.6.1928: 



 

Tegning av Joachim Frich før 1848 domkirken - med gavltak: 

 

Stavanger Aftenblad 15.7.1939: 



 

Stavanger domkirke, 13.10.1939: 



 

Stige, 1999: 

 


