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Datering av bilder av Kongsgård i Stavanger 1860-1920 - mot skolegården 

Arne Kvitrud, Versjon 29.11.2022 

Kilder 

Det er laget flere tegninger. Det er ikke alltid lett å vite om tegningene angir status, eller var 

forslag til endringer (restaureringer). Slik sett er fotografier og malerier enklere. For å vurdere 

når bildene er tatt, er det flere elementer som kan brukes til å datere dem: 

 Plantegningen fra 1727 viser en dør ut til en veranda som dekket hele fronten på 

hovedbygget, og bygningene lang muren mot Domkirken. I 1728 ble byggene langs 

muren mot Domkirken revet.
1
 Trolig ble også verandaen revet. 

 Tegningene fra 1745 og 1824 viser et skur foran gavlen. Det vises ikke om det var en 

dør eller vindu til kapellet. Kjellervinduet vises heller ikke.
2
 

 Tegningen i 1824 viser bøke-alléen med 18 trær på begge sider, med jevn avstand.
3
 I 

1869 var ” Nu er Alleen tynd og sterkt paa Retouren”.
4
 I 1895 ble det plantet fem nye 

trær.
5
 I 1921 var de gamle fjernet, og ble det plantet nye trær.

6
 I et bilde fra 1924 er 

alle de gamle trærne borte, og det er en nyplantet allé. Bildene av alléen kan brukes til 

relativ datering av bildene. 

 Vinduene i hovedbygget var i tegningen fra 1845 med 6*4 = 24 ruter i hvert vindu.
7
 I 

1854 trengtes nye vinduer.
8
 Har ikke funnet ut når de faktisk ble skiftet. Alle bildene 

har 3*2 = 6 ruter i hvert vindu. 

 I 1850 ble pedellboligen flyttet bakover, slik at den fluktet sammen med fasaden på 

hovedbygget.
9
 

 I 1854 ble det bestemt å brolegge alléen.
10

 

 Det er tatt utendørsbilder i Stavanger minst tilbake til 1860 – ved Holmenbrannen.
11

 

 Omkring 1860 var det et vindu til kapellet, som var dekket med fjøler. Like ”vest” for 

denne sto to jernbommer som viste at det hadde vært en dør, som slo utover.
12

. 

 I 1865 ble Munkekirken restaurert. 

 I 1874 var inngangen på ”nordsiden” forvitret. I 1876 ble den glatthogd.
13

 

 I 1893 mente Johan Meyer at vinduet i kapellet, tidligere hadde vært en dør. Han har 

ikke noen begrunnelse. 

 Arbeidet med å heve taket var ferdig i 1896.
14

 Loftsgluggen ble hevet opp mot det nye 

taket, og gjort større på samme tid. 

                                                           
1 Lexow, Jan Hendrich: Kongsgård, Stavanger Museums årbok 1960, side 50. - Kongsgård (nb.no) 
2 Lexow, Jan Hendrich: Kongsgård, Stavanger Museums årbok 1960, side 51 og 67 - Kongsgård (nb.no)  
3 Lexow, Jan Hendrich: Kongsgård, Stavanger Museums årbok 1960, side 65 - Kongsgård (nb.no). 
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9 Lexow, Jan Hendrich: Kongsgård, Stavanger Museums årbok 1960, side 74. Kongsgård (nb.no) 
10 Stavanger bystyres forhandlinger 1851-1855 (nb.no) 
11 Egil Henriksen - Årbok (Stavanger museum). 1992 Vol. 102 (nb.no). 
12 Avisa Stavangeren, 3.3.1918. 
13

 Indstillinger Stavanger formandskab, 1875, side 206. Otto Waitz 11.7.1874. Vedtatt 11.4.1875 (side 212). 

https://www.nb.no/items/17b1cdf51e6b8e7d2e6d046688ae5d56?page=23&searchText=1727%20
https://www.nb.no/items/17b1cdf51e6b8e7d2e6d046688ae5d56?page=23&searchText=1727%20
https://www.nb.no/items/17b1cdf51e6b8e7d2e6d046688ae5d56?page=37&searchText=1727%20
https://kvitrud.no/1869%20Brev%20fra%20Thorvald%20Chistensen%20om%20Kongsg%C3%A5rd.pdf
https://www.nb.no/items/f4177c08ddee45d6eb5bca9f0db35417?page=345&searchText=%20alleen
https://www.nb.no/items/37a8198549ffc6304c323de9fabbd44c?page=33&searchText=alleen
https://kvitrud.no/1869%20Brev%20fra%20Thorvald%20Chistensen%20om%20Kongsg%C3%A5rd.pdf
https://www.nb.no/items/f4177c08ddee45d6eb5bca9f0db35417?page=327&searchText=vinduer
https://www.nb.no/items/17b1cdf51e6b8e7d2e6d046688ae5d56?page=47&searchText=pedellboligen
https://www.nb.no/items/d3c95628fd85a063ba96091740630c08?page=329&searchText=alleen
https://www.nb.no/items/80cb30dfe6e46cfedfb7a322435b52ce?page=121&searchText=1860%20
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 Takvinduer ble satt inn på deler av taket på hovedbygget fra arken og mot 

Kiellandshagen i 1913.
15

 

 Det ble satt opp et steinskur (”svalgang”) som dekket den nedre delen av gavlen på 

slutten av 1920-tallet. Kapellvinduet ble samtidig erstattet med en dør på 1920-tallet. 

 Kapelldøra og kjellervinduet er i dag inne i skuret.  

Det er en del tegninger og bilder, men har nedenfor tatt med et utvalg. 

 

Figur 1: Tegningen er påført en tekst om at den er laget av Håkon Thorsen i 1876 etter 

skisser av Henrik Thrap Meyer (født 1833).16 Den viser det gamle taket. Det er en dør 

eller et vindu uten grindverk, inn til kapellet. Plasseringen av kjellervinduet er 

imidlertid feil. Teksten som er påført tegningen (”Plansje XIVb”), viser at den er fra 

Nicolay Nicolaysens bok i 1896. Jeg har ikke klart å finne ut når Henrik Thrap Meyer 

var i Stavanger. Jan Hendrich Lexow skrev at Thrap-Meyer målte opp, før von der 

Lippe rev portalen mot Domkirken i 1867.
17

 Det er ikke grindverk i vinduet inn til 

kapellet. 

                                                                                                                                                                                     
14

 Årbok (Stavanger museum). 1960 Vol. 70 (nb.no) 
15 Kongsgaard skole 1824-1924 (nb.no) 
16 Wikipedia Commons. 
17 Lexow, 1960, side 32 - Årbok (Stavanger museum). 1960 Vol. 70 (nb.no).  Han oppgir Ab 1917 side 168 (Årsberetning 

for. 1917 Vol. 73 (nb.no)) og AB 1918 side 248 (Årsberetning for. 1918 Vol. 74 (nb.no)) som kilder. Jeg klarer ikke å lese 

dette av disse kildene. Så hvilken kilde han har brukt er ukjent for meg. 

https://www.nb.no/items/ac60afbdc94f1657d33eb11ff6ea9762?page=73&searchText=1895
https://www.nb.no/items/f4177c08ddee45d6eb5bca9f0db35417?page=343&searchText=vinduer
https://www.nb.no/items/ac60afbdc94f1657d33eb11ff6ea9762?page=33&searchText=1867
https://www.nb.no/items/70bfab664c38b68c7ad683830d28406c?page=181
https://www.nb.no/items/70bfab664c38b68c7ad683830d28406c?page=181
https://www.nb.no/items/54b01781d42fa69fb3f6bc1555db6721?page=253
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Figur 2: Forslag til restaureringstegning laget av Johan Meyer og er datert 11.5.1894. 

Den viser taket hevet. Det gamle taket er vist med stiplede linjer. Det er et spissbuevindu 

i kjelleren. Det ser ut til at Meyer har brukt Thorsens tegning som grunnlag, siden feilen 

i plasseringen av kjellervinduet i forhold til døra over, er den samme.  
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Figur 3: Bare de tre gamle trærne står fortsatt. Det er ikke plantet nye trær, som skal 

være gjort i 1895. Taket er likevel hevet, så det er etter 1896. Dateringene over ser ikke 

ut til å være presise. 
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Figur 4: Bildet er fra før taket ble hevet på kapellet i 1896.
18

 Det er et grindverksvindu til 

kapellet. Bildet for øvrig viser bøkealléen, men fire av trærne i raden mot Domkirken er 

nyplantet, med beskyttelse rundt. Bildet er da tatt etter at trærne ble plantet i 1895. Trærne i 

alléen mot Kiellandshagen viser bare gamle trær. Merk at kjellervinduet i kapellet er 

rektangulært, og ikke spissbuet. Spissbuen kan være tatt ut for å sette inn gitteret, og så satt 

inn igjen senere. 

                                                           
18 SAS, PA 1 Anders Bærheim, album 5. Prospektkort innlimt i album, uten at fotograf eller dato er angitt. Det er ikke tilgang 

til baksiden av kortet. Det samme bildet er gjengitt her: Kongsgaard. - Norsk Folkemuseum / DigitaltMuseum. Her er det 

heller ikke opplysninger om fotograf eller dato. 

https://digitaltmuseum.no/011013412062/kongsgaard/media?slide=0
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Figur 5: Bildet er fra før taket ble hevet på kapellet i 1896.
19

 Bildet for øvrig viser 

bøkealléen, men noen av trærne i raden mot Domkirken er nyplantet, med beskyttelse 

rundt. Bildet er da tatt etter at trærne ble plantet i 1895. Trærne i alléen mot 

Kiellandshagen viser bare gamle trær.  

 

                                                           
19 SAS, PA 1 Anders Bærheim, album 5. Prospektkort innlimt i album, uten at fotograf eller dato er angitt. Det er ikke tilgang 

til baksiden av kortet. Det samme bildet er gjengitt her: Kongsgaard. - Norsk Folkemuseum / DigitaltMuseum. Her er det 

heller ikke opplysninger om fotograf eller dato. 

https://digitaltmuseum.no/011013412062/kongsgaard/media?slide=0
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Figur 6: Utsnitt av Kitty Kiellands (født 1843) maleri (”Kongsgaard”) - med det gamle 

taket.
20

 Dessverre er det ikke noen dato. Biggie Wyller mente at det var et tidlig arbeid, 

men angir ikke når (i udatert utklippet avisartikkel). Sigrid Christie antok at den var 

fra ca. 1890.
21

 Maleriet er nødvendigvis, senest fra 1895 på grunn av taket. Det er et 

grindverksvindu til kapellet. Kjellervinduet er spissbuet. Bøke-alléen er ikke som på 

bildet i Figur 4. Her er det tre gamle trær, i bildet er det tilsynelatende to. Det ene treet 

her ser ut til å ende ”blindt” bak treet foran, men et annet bilde viser at treet har 

greiner som går mot skolegården. Det er nok skjult i Figur 4. Trærne med beskyttelse 

på bildet i Figur 4 er også vist her, men uten beskyttelse. Så Figur 4 er trolig eldre enn 

maleriet. Kielland kan også ha utelatt støttene? 

                                                           
20 Stavanger : byen i billedkunsten (nb.no) 
21 Sigrid Christie: Kulturminner i norsk kunst : Nasjonalgalleriet 17. okt.-6. des. 1987 . Kulturminner i norsk kunst : 

Nasjonalgalleriet 17. okt.-6. des. 1987 (nb.no) 

https://www.nb.no/items/5500c0a6d2caea9f66691cb5e6a4dddf?page=79&searchText=kitty%20Kielland%22
https://www.nb.no/items/698a57efdc3340674857b7592be92043?page=77&searchText=%20kongsgaard
https://www.nb.no/items/698a57efdc3340674857b7592be92043?page=77&searchText=%20kongsgaard
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Figur 7: Det er takvinduer i hovedbygget, som ble satt inn i 1913. 
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Figur 8: Taket i kapellet er hevet, der er etter 1896. Flere av de gamle trærne er borte. 

De nyere trærne er vokst en del siden 1895, og det er ikke støtter rundt dem. Skuret 

foran kapellet er ikke satt opp, som ble gjort på slutten av 1920-tallet. 

 

 

Figur 9: Tegning fra 1918. Det viser grindverksvinduet og det spissbuede kjellervinduet 

i Munkekjelleren.
22

 Her er kjellervinduet plassert riktig. 

                                                           
22 Stavangerbilder.no – bilde: Ka_0028_T0036_001_018 (Byarkitekten - Stavangerbilder). Tegningen er ikke datert, men er 

nok fra 1918. Navnet på tegneren ikke angitt. 

https://www.stavangerbilder.no/fotoweb/archives/5008-Byarkitekten/Byarkitekten/Ka_0028_T0036_001_018.tif.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5008-Byarkitekten%2F%3Fq%3DKa_0028_T0036_001_018
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Figur 10: Bildet er datert til 1924. 

 

Figur 11: Gavlen til Bispekapellet mot skolegården i 2020. Foto: Arne Kvitrud. 

 


