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Stavanger? 
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Retur 

Innledning 

Middelalderhospitalet i Stavanger er behandlet av flere.
1
 Resten av området øst for 

middelalderbyen har fått lite oppmerksomhet. Det jeg i hovedsak vil ta opp er hvor hospitalet 

lå, og om det kan ha vært et benediktinerkloster der før det ble hospital. 

 

Figur 1: Noen områder øst for Skolebekken, med navn som ble brukt på 1800-tallet.
 2

 Selvstendige eiendommer 

er markert med svart. Røde streker viser områder på Hetland prestegård. Steinkorset og Kongsteinen er markert 

med blått.
3
  

Opprettelsen av hospitalet 

Hospitalet var trolig allerede i virksomhet da biskop Torgils i hans 15de biskopsår (1269 eller 

1270) skrev om hospitalet.
4
 Han ville som alt flere da kunne se, lage et almissehus

5
 noe øst 

                                                           
1 Blant annet Brøgger, 1915 side 48ff, Helle, 1975, side 119ff og Ersland, 2012, side 97 og 255ff. 
2 Figuren er i stor grad basert på SAS, Stavanger byfogd, Panteregister Forstedene 1840-1855, Protokollnummer: AC 5, som 

gir matrikkelnummerne for eiendommene i hvert område i 1844. 
3 Idsøstykket kan ha vært det eldre Skriverstykket. Rosenkildehagen omfattet husmannsplassene Bakerageren og 

Steingjerdet. 
4 DN X nr. 4, med omdatering i RN 2 nr. 88 og 89, samt oversettelsen hos Brøgger (1915, side 48-49) og sammendragene hos 

Erichsen (SBA, PA 110, boks 21, side 24 og 1906, side 125), Helle (1975, side 119-121 og 205 note 244) og RN 2 nr. 89 

med noen forskjeller. Helle mente at Brøggers oversettelse hadde flere feil. Teksten over er min tolkning, der jeg har støttet 

meg til de andre.  
5 Almissehuset har jeg tolket som å være synonymt med hospitalet. Almissehus kunne også være gamlehjem. En kan også 

spørre om hospitalet og almissehuset kan være to hus, for eksempel at Almissehuset var Sant Annas gård? Knytningen 

mellom Hospitalet, Peterskirken og Pedersgjerdet, samt eiendomsrettene i Skjelsnes og Foldøy tilsier likevel at det bare var 

en institusjon. Ordet hospital (Hospitalsåkeren) møter vi første gang i et dokument fra 27.2.1297 (DN III nr. 41, jamfør 

dateringen i RN II nr. 865). Vi kjenner også senere en Almissegård ved Torget. 

http://kvitrud.no/lokalhistorie.htm


ved Peterskirken der stadrenn
 6

 eide jord. Det var for fattige mennesker,
7
 som ble syke i byen. 

De kunne heller vente der på bot (død) eller bedring enn å bli flyttet syke, såret eller nesten 

døde fra hus til hus, slik som før var gjort. Det skulle settes opp så mange hus som presten og 

mennene som tjente ham, mente var rimelig. Kong Magnus (Lagabøte) la til (lagdi Ϸa til) 

Peterskirken, sin odelskirke som hans brev beretter.
8
 Biskopen la til (logdom Ϸar til) disse 

gårdene, Åmot
9
 så mye kongen eide i Ingjaldsvåg - skattefritt som brevet fra kong Håkon

10
 

viste, alt kirken eide i Skjelsnes, halve Foldøy,
11

 alt i Oganes
12

, Virak i Sirdal, Solbjør og 

Saksland i Eikedal. Med disse jordene fulgte to koner
13

 ... (står åpent) og Ulvhild min 

frendekone og Torunn,
14

 datteren hennes. Så la biskopen til (logdum ver enn hær til), med råd 

og samtykke av korbrødrene, sine to inngjerdete åkrer ved veien som gikk østover til 

bekken
15

, der det sto hus på den andre siden (husinn a annan veg).
16

 Myrer, enggard, ved- og 

skoghjemmel i Lyse til trengende i husene på gårdene som ligger til hospitalet.  Likeledes er 

to enggarder kjøpt av Einar Dunna og Thomas Jonsson. Dokumentet ble bekreftet av 

erkedegn Andres, korbrødrene Eirik unge Bårdsson og Jon Blåkoll, magister Eirik, Eirik på 

Høle, Arne kapellan og alle de andre korbrødrene.  

Å »legge til» betydde trolig at bruksretten eller leieinntektene ble lagt til hospitalet, mens 

giveren beholdt eiendomsretten. Det vises da biskopen la en eiendom med skattefritak til 

hospitalets inntekter. Skattefritaket var nok for bispeembetet, og ville ha blitt borte dersom 

biskopen ga bort eiendommen. På samme vis har kongen beholdt sin eiendomsrett til 

Peterskirken, og retten til å utnevne og bruke kapellanen.
17

  

 
                                                           
6 Se Kvitrud, 2013, side 9 og nedenfor. 
7 ”mænn” – som er mennesker. Når det bare var menn, ble det presisert ekstra. 
8 Brevet er tapt. 
9 Åmot-garder finnes blant i Sokndal og Helleland. 
10 Kan være biskopens tolkning av kong Håkon IV Håkonssons (konge 1217–1263) brev til biskopen i Stavanger, som er 

gjengitt i DN I nr. 51. Brevet er trolig fra perioden 1226-1245 (Ersland, 2012, side 65). Men det kan også være et annet brev 

fra omtrent samme tid. Ingvaldsvåg har vært antatt å kunne være Engelsvoll på Klepp (Rygh, 1915, side 127). Det kan også 

være en del av Åmot. 
11 Hospitalet eide også i Skjeldnes i Sjernarøy og Foldøy i Jelsa i 1647 (Fladby og Gjermundsen, 1993, side 115 og 132). 
12 Trolig Oanes i Forsand (Rygh, 1915, side 221). 
13«Konor» kan bety koner eller konkubiner (Fritzners ordbok, 1896, søkeordet Kona). 
14 Navnet Torunn er en gjetting av utgiverne av RN 2. 
15 Skolebekken i Klubbgata. 
16 … vara akrenn tvæim vegium at gotunni sem austr gængr til bækkiarins Ϸar sem nu standa husinn a annan veg oc myrar 

engiu gardenn vid oc scog heimilan i Lysi heima ser til Ϸarfvænda oc sva til husanar a iordum Ϸeim er til liggia… 
17 Kvitrud, 2013, side 16. 



Figur 2: Hospitalets eiendom på 1700-tallet, tegnet inn på kart på 1860-tallet. Husene med mørk brunfarge var 

Den kombinerte innretningen og Petrikirken. På dette området sto også hospitalet og Hospitalkirken fra 1600-

tallet og til første halvdel av 1800-tallet.
18

  

Hospitalets drift 

Hospitaler var kostbare å drive, og en måtte ha inntekter for å dekke kostnader til personalet, 

mat og klær til de syke, samt vedlikehold av bygninger. Hospitaler
19

 kunne i middelalderen ha 

inntekter fra gaver,
20

 leieinntekter (landskyld) av gårder som de hospitalet fikk av biskopen i 

1269-1270, almisser, tiende
21

 og avlatsbrev.
22

  

 

Figur 3: Skulptur av hertug Håkon Magnusson (født 1270 død 1319) i Domkirken. Han er gjenkjennelig på 

hertugkronen. Skulpturen er laget før Håkon ble konge i 1299. 

Det er rimelig å gå ut fra at middelalderhospitalet minst eide det samme som det eide på 1700-

tallet. Grunnen til at jeg skriver minst, er fordi hospitalet bare er omtalt i et par 1200-talls 

kilder, så er det stille til andre halvdel av 1500-tallet.
23

 Det er ikke urimelig å tro at hospitalet 

kan ha vært nedlagt i kanskje så mye som 200 år. Folketallet sank kraftig etter 1349, og 

leieinntektene fra gårder (landskyld) falt fram til ca. 1500 til om lag en åttendedel av det de 

hadde vært. Det var leiers marked, og leiene ble satt ned. Med færre folk ble det også mindre 

                                                           
18 Kartet er tegnet på grunnlag av opplysninger om grunnleie til Hospitalet som er gitt i Kvitrud, 1.5.2011, samt 

opplysningene i Stavanger kommune: Forklaring over Stavanger Kommunes Eiendomme, dens Inventarium, Aktiva og 

Passiva m. m., Stavanger, 1871, som sier at «Tomten taget af Hospitalsmarken og den indkjøbte Eiendom No. 373 og en 

Havetomt af No. 899». Matrikkel 373 ble skilt ut fra Hospitalets eiendom i 1773. Matrikkel 899 er Nytorget 2 ved 

Nykirekbakken. Videre hos Lange, 1896, side 19 om at Petrikirkens eiendom i hovedsak kom fra Hospitalets eiendom. 

Kartgrunnlaget er fra SBA, Torstrup, 1863-1867. Jeg har satt sammen fotografier av to kart tatt av SBA. 
19 Marcombe, 2004, side 65. 
20 I 1347 (DN V nr. 193) ble for eksempel alle hospitalene i landet (dermed også det i Stavanger) tilgodesett med penger i 

testamentet fra kong Magnus Eriksson og dronning Blanche.  
21

 En del av tienden skulle gå til de fattige. Kirken oppfattet munkene som fattige, og de kunne også få deler av tienden 

(Brooke, 2001, side 117). 
22 Om avlat, se eksempelet i DN III nr. 522 fra 1395 for Hovin hospitalkirke i Oslo.  
23 Erichsen, 1906, side 125. 



gaver. Kunne hospitalet brødfø ca. seks til åtte pasienter før 1350, ville inntektene ca. 1500 

ikke kunne brødfø stort mer enn bestyreren.  Hospitalet som oppsto igjen på 1500-tallet må vi 

derfor kunne regne med ikke var en direkte videreføring av middelalderhospitalet. Den måtte 

også ha fått betydelig større inntekter. Da en fikk et nytt hospital og ny kirke (ca. 1610), 

trengte de heller ikke å ha vært bygd på de gamle tomtene. Hospitalkirken hadde ikke egne 

inntekter, men ble holdt i stand av hospitalsforstanderen sammen med de andre 

hospitalhusene.
24

 Det at Hospitalkirken ikke hadde egne inntekter, indikerer også at det ikke 

var en videreføring av en eldre kirke. Middelalderkirker hadde ved opprettelsen som regel 

sikret seg et inntektsgrunnlag i eiendommer, som ga landskyld (leie) til driften av kirken. 

Tilsvarende var det med prestestillingene. Peterskirkens eiendommer og Arnegård ble trolig 

tilbakeført til kongen. Arnegård ble overlatt til lagmennene, og Peterskirken ble lagt ned.
 25

   

Mange hospitaler i Europa var tilknyttet internasjonale hospitalorganisasjoner. Som eksempel 

hørte hospitalet i Varne i Østfold til Johannitterordenen. Hospitaler ble ofte opprettet lokalt, 

men underlagt styret til en kirkelig organisasjon. Deres oppgave var i tillegg til å drive 

hospitalet også å skaffe inntekter til hovedorganisasjonen. Ofte gikk en tredjedel av inntekten 

til hovedorganisasjonen.
26

 De fungerte ofte som moderne multinasjonale konserner. Sykehus 

ble gjerne nedlagt lokalt om hovedorganisasjonen trengte mer penger, og bare drevet som 

finansinstitusjoner uten pasienter.
27

 Vi vet ikke om hospitalet i Stavanger var tilknyttet en 

organisasjon, men min forståelse er at eiendelene ble tilbakeført til biskopen og kongen.  

Da hospitalet igjen ble opprettet midt på 1500-tallet, disponerte stiftelsen ikke over alle 

gårdene biskopen la til hospitalet omkring 1270. 

Var hospitalet i dagens Arkaden? 

Siden hospitalet og Hospitalkirken fra 1600-tallet lå ved Hospitalgata, øst for Klubbgata, har 

det vært vanlig å gå ut fra at middelalderhospitalet lå samme sted. Det er også en mulig 

tolkning av biskop Torgils brev. 

I 1179 hadde pave Alexander III gitt en forordning om at spedalske skulle isoleres, men 

forordningen ble ikke alltid fulgt og mange hospitaler ble lagt i bysentra, med nær kontakt 

mellom syke og bybefolkningen.
28

 Hospitalene ble likevel ofte lagt utenfor tettbebyggelsen, 

men da gjerne ved en innfartsvei slik at en lettere kunne få almisser fra reisende, som ved 

viktige veikryss, broer eller vannkilder.
29

  

Hospitalet fra 1270-tallet har vi ikke noen beskrivelse av. Hospitalene i England hadde i 

middelalderen typisk en sovesal, et kapell, et vakthus og en låve. Kapellet var oftest 

frittstående, men kunne være slått sammen med salen.
30

 Den eldste beretningen om 

                                                           
24 Hodne, 1986, side 87. 
25 Det kan være at Peterskirkens eiendommer og inntekter ble overført til det kongelige Laurentiuskapellet på Huseby på 

Lista. Om kapellet, se Erichsen, 1906, side 125 og Stylegar, 1996. Hospitalet overtok midt på 1500-tallet eiendommene til 

Laurentiuskapellet, som da kanskje kan ha blitt tilbakeført til bruk i Stavanger?  
26 Marcombe, 2004, side 101, 105 og 155. 
27 Marcombe, 2004, side 155. 
28 Blom, 1997, side 170. 
29 Blom, 1997, side 172 og Marcombe, 2004, side 105, 122 og 157. 
30 Marcombe, 2004, side 105. 



bygningene på hospitalet i Stavanger er fra 1614-1615.
31

 Da hadde hospitalet stove, badstue, 

ildhus og fehus. Husene hadde torvtak og pasientene hadde senger. I tilknytning til hospitalet 

lå Hospitalkirken. Opplysningene fra 1614-1615 minner om det en hadde i England i 

middelalderen, så en kan argumentere for at en kan ha bygd opp hospitalet i Stavanger på 

middelalderens grunnmurer. Inntektsgrunnlaget ca. 1270 tilsier at hospitalet var en fattig 

institusjon, så vi kan ikke forvente funn fra staselige bygninger.
32

 

 

Figur 4: Utsnitt av Ulrik Fredrik Aagaards kart fra 1726 med Hospitalkirken.
33

 

Dersom hospitalet ble bygd i andre halvdel av 1500-tallet på de samme grunnmurene som 

middelalderhospitalet, kan en så si noe mer bestemt om plasseringen?  

På den kombinerte innretning fra 1840-tallet og framover, var det ett bygg som var fra det 

gamle hospitalet. Det var Dallhuset (psykiatrisk sykehus). Det var en mursteinsbygning som 

ble revet i 1897.
34

 Huset er tegnet inn på Torstrups kart på 1860-tallet. Jeg har peilet inn huset 

relativt til eksisterende bygninger, og så plassert huset på et moderne kart i rett retning og 

målestokk. Ut fra Dallhuset har jeg plassert de øvrige bygningene ut fra beskrivelsen i 1807.
35

 

En vet ikke hvor langt bygningene sto fra hverandre, men hvor store de var, hvilken funksjon 

de hadde og i hvilken retning de sto i forhold til Dallhuset. Resultatet er vist i Figur 5. Andre 

opplysninger som beskriver området er at i 1636 var det en stor stein ved hospitalet.
36

 I 1782 

ble det fortalt at kirkegården hadde en port ved hospitalets dør.
37

 I 1844
38

 ønsket en å sprenge 

bort en bergspiss slik at Asylgata kunne fortsette mot Nygata, og i 1850 betalt byen en 

regning for minering av berget.
39

 I hele Klubbgata 5 (dagens Arkaden), hadde jordlagene en 

dybde til fjell som ikke var over tre meter. Størst dybde var det i nord mot det som nå er 

Mediahuset.
40

  

Carl Louis skrev i 1868 at Hospitalkirken sto ved Asylgata, omgitt av kirkegården.
41

 Det 

stemmer godt med skjelettfunnene fra området.
42

 Hospitalkirken har jeg tegnet inn 

                                                           
31 Erichsen, 1906, side 146f. 
32 Westbye Johs.: Bispekapellet, Stavanger Aftenblad, 6.8.1919, side 6 skrev at det i murene ved Petrikirken var arkitektonisk 

utformede klebersteiner. Men vi vet ikke hvor de kom fra. 6.11.1931 ble det omtalt funn av steiner som kunne være av 

historisk betydning på Peters plass (SBA, PA 263, Fortidsminneforeningen, boks 4). 
33 Anders Bærheims nytegning av Ulrik Fredrik Aagaards kart, 1958, side 97. 
34 Erichsen, 1906, side 127 og Brøgger, 1915, side 177. Lange, 1896, side 19 skrev at det var en murbygning fra ca. år 1600.  
35 Næss, 1971, side 539 nr. 325. a) Våningshus på 9,4*6,3m med fire værelser, kjøkken og skorstein. 7 vinduer. b) Tømret 

tilbygg i nord med en etasje 19,5*8,2m. Tre værelser med 4 ½ vinduer til lemmenes bolig. c) Bindingsverk-lade i øst på 

9,4*5,0m. d) Tømret stolpehus i nord med en etasje på 6,3*5,6m - trolig et stabbur.  
36 Gundersen, 1953, side 45. 
37 Erichsen, 1906, side 162. 
38 Gundersen, 1844-1850, side 58. 
39 SAS, PA1 Bærheim, boks XI. 
40 SBA, Bygningsetaten 1950-1965, brev fra Reguleringssjefen til Kommuneadvokaten, 21.9.1953. Journalsak 777/53. 
41 Louis, 1868, side 81. 
42 Kvitrud, 2006, side 116. 



skjønnsmessig på kartet med en kirkegård rundt. Kirken ble bygd ca. 1610 og ble revet i 1815. 

Den var plassert i området ved Hospitalgata, Asylgata og Smedgata. 
43

  

Fra 1764 til 1769 omtales Anders Olsen som Anders i Klosteret eller Anders i Klosterets 

hus.
44

  Han bodde på østsiden av Skolebekken, i Nygata 27 eller 34.
45

 Avstanden er ikke 

større enn at Klosteret eller Klosterets hus kan ha vært en del av hospitalsområdet. På samme 

måte som over, har jeg peilet inn denne eiendommen som vist i Figur 5.
 46

   

 
 
Figur 5: Skisse for slik jeg ser for meg den innbyrdes plasseringen av husene på hospitalet i 1807, plassert inne i 

dagens Arkaden kjøpesenter, markert med rødt. Kartet er i hovedsak basert på beskrivelsen fra 1807 om 

størrelsene på husene og i hvilken retning de lå i forhold til hverandre. Videre er det funnet gravrester i 

Hospitalgata i høyde med Asylgata og Smedgata, og i Dr. Eyes gate
47

. De oransje områdene hadde berggrunn 

eller var skrinn jord over fjell, og var derfor uegnet som kirkegård. Skolebekken er under dagens Klubbgate. 

Petrikirken er til høyre. Skolebekken, Blekedammen og Klosterets hus er tegnet inn i blått. Klosterets hus er 

tegnet inn i Nygata 27, men det kan også ha vært i Nygata 34. Skolebekken gikk tidligere under Myhregården.
48

  

Hospitalene i middelalderbyene var i første rekke for fattige med kroniske lidelser – som 

framskredne leddsykdommer og spedalske.
49

 Den norrøne kortformen for hospital – spital, ble 

avledet til navnet på de spedalske.
50

 Kongene Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte bidro 

til å opprette hospitaler i Tønsberg, Bergen og Nidaros, og altså også i Stavanger.
51

 Magnus 

                                                           
43 Se drøftingen hos Kvitrud, 2006, side 116. Hospitalkirken var 8,8*5 meter og trolig plassert i øst-vest-retning. 
44 SBA, PA, Axel Kielland, pakke 2 nummer 3, side 87 og SAS, PA 1 Anders Bærheim, boks IX, bok VI, side 526. 
45 Matrikkelnummer 347. Om plasseringen, se min begrunnelse i Digitalarkivets gamle brukerforum tema 31997: 

Olavsklosteret i Stavanger.  Nygata 27 og 34 var en eiendom i 1807, på hver sin side av gata. Vi vet ikke hvilken av de to 

husene sto på. I tegningen har jeg lagt huset inn i Nygata 27. 
46 Næss, 1971, side 533 nr. 287. Det var i 1807 et tømret våningshus i en etasje på 10,7*4,4m.  
47 Dr Eyes gate var i dagens Arkaden på nedsiden av Petrikirken, og noenlunde parallelt med kirken. Den gikk fra Klubbgata 

til Hospitalgata. Den ble anlagt i 1866 og fjernet ved byggingen av Arkaden på 1960-tallet. 
48 SA: «Fra Østervåg i 70-årene», 19.3.1913. Bekken skal ha gått under den eldre delen av Myhres murhus (Myhregården), 

forbi Hognestads smie, over gaten og under Marnburgs nåværende (i 1913) eiendom. Denne antakelse var nå bekreftet da 

Marnburgs sjøhus ble revet. Skolebekken ble omlagt ca. 1839 (Rygh, 1993, side 15f) og i 1882 (Stavanger Amtstidende 

15.5.1882).  
49 Blom, 1997, side 170. 
50 Blom, 1997, side 170. 
51 Blom, 1997, side 170. 



Lagabøte opprettet to hospitaler i Bergen i 1266-1276, særlig med spedalske som målgruppe. 

Peter F. Suhm tolket teksten fra ca. 1270, som at også hospitalet i Stavanger var for 

spedalske.
52

  

Middelaldermenneskenes oppfatninger av sykdommer var sammensatte, med konkurrerende 

forestillinger. Innen astrologi var de spedalske Saturns barn, som innebar at de var skitne. Der 

var vann et botemiddel.
53

 I kristendommen var sykdom knyttet til synd, og vann var knyttet til 

dåp og mirakler. Bading var også en behandlingsform for syke munker i Benediktinerordenen.
 

54
 Bading av pasienter med leddsykdommer var viktig nesten uavhengig av 

sykdomsforklaring.
 55

  Samtidig opplevde pasientene bading og skrubbing som lindrende.
56

 

Ved krysset av Østervåg og Nygata var det en dam, som kan ha vært en del av 

middelalderhospitalet. Fra 1614-15 vet vi at hospitalet eide dammen, som da ble kalt 

Blekedammen.
57

 Den lå øst for bekken,
58

 som vist i Figur 5 og Figur 6. I tillegg til dammen 

var det i en kjeller på hospitalet også en «god brønn» som for lengst var blitt fylt igjen i 

1830.
59

 

 

                                                           
52 Suhm, 1809, side 680. 
53 Rawcliffe, 2006, side 124 og 226f. 
54 Gunnes, 1986, side 81 og Rawcliffe, 2006, side 227. 
55 Marcombe, 2004, side 9 og 138. 
56 Rawcliffe, 2006, side 133 og 227. 
57 Erichsen 1906, side 144 og 146, Gundersen 1953, side 14, samt kildesammenstillingene i SAS, PA 1 Bærheim, boks IX, 

bok III, side 112 og Kvitrud, 2006, side 99f. 
58 Bærheim 1936, side 86 viser plasseringen av Blekedammen på sitt kart. 
59

 SAS, PA 1 Bærheim, bok IXA utskriftsbøker, protokollen side 330. Avskrift av dokument fra 17.12.1830. 



Figur 6: Trolig rester av den gamle dammen ved Myhregården.
60

 Det er også mulig at det var en brønn.  

Persklosteret på Pedersgjerdet 

En optimal plassering av almissehuset med tanke på almisser,
61

 hadde vært ved Obstfelders 

plass, der sankt Annas bro var knutepunktet for trafikken inn i byen. Veien fra sankt Annas 

bro til Domkirkeplassen kan være laget før 1297.
62

 Det er rimelig å gå ut fra at det her var en 

bro eller et vadested over bekken. Utenfor Obstfelderhuset i Kongsgata var det noe som ble 

tolket som store gangsteiner over Skolebekken.
63

 En kan nok ikke se bort fra at sankt Annas 

bro ble bygget en gang mellom 1270 og 1290, og at det var en eldre innfartsvei ved broa ved 

Hospitalgata. Det er ikke gjort daterbare funn, som kan fastslå når Sankt Annas bro ble 

bygd.
64

  

Pedersgjerdet hadde flere geistlige eiere som delte grunnleieinntektene. I 1608 avtalte 

pastoren og skolemesteren at de hver skulle ha halvparten av en tidligere åker i 

Pedersgjerdet.
65

 Videre skulle biskopen, soknepresten, medhjelperen og skolemesteren hver 

ha fjerdeparten av enga.  

Siden Peterskirken var tilknyttet hospitalet, ville det være naturlig å bruke navnet 

Pedershospitalet. Det er også rimelig at Pedersgjerdet har navnet etter Pedershospitalet. Det 

var nok en inngjerding med beite, eller et sted der en slo gras for husdyrene til hospitalet. Ser 

en Pedersgjerdet i sammenheng med hospitalets eiendommer øst for Skolebekken, kan de ut 

fra grensene passe sammen som en stor eiendom, se Figur 1. Andreas Emil Erichsen mente at 

hospitalets grunner var utskilt fra Pedersgjerdet.
66

 Det er ikke urimelig å se for seg 

Pedersgjerdet og hospitalets eiendommer som én eiendom i middelalderen. 

Persklosteret på Pedersgjerdet er omtalt av amtmann Bendix Christian de Fine i 1745,
67

 men 

det er ikke kjent fra andre kilder. Det er ikke gjort funn på Pedersgjerdet som viser til eldre 

bosetning. I 1955 ble det blant annet ble funnet en brolagt gate og små blankpolerte 

kvartssteiner (kiselsteiner), begge av ukjent alder på tomta til Bøndenes hus (Klubbgata 1).
68

 

Stavanger Museum hadde i tillegg deler av trebeinte leirkar og flere potteskår,
69

 som ble 

funnet ved broa. Uten at det hjelper oss så mye. Det kan likevel være at sagnet om et kloster 

på Pedersgjerdet kan fortelle om situasjonen før hospitalet ble opprettet. Jeg kommer tilbake 

til det. 

Om Pedersgjerdet og hospitalet var en eiendom, åpner det også for at hospitalet kan ha vært 

lengre sør, som ved Obstfelders plass.  

                                                           
60 SAS, PA 1 Bærheim, album 11 – «Utenfor Myhre», uten dato. Bildet står i albumet mellom bilder fra 1947 og 1945.  
61 Rawcliffe, 2006, side 28 og 152f. 
62 DN III nr. 41, jamfør dateringen i RN II nr. 865 fra 27.2.1297 - tuft ser til gardz austr þar sem stoua þeirra. 

stenðr, niðr fra kirkiu gardenom allt till beksens, oc fra gardenom uid spitals akren fram till gotunnar uid Suithuns kirkiu 

garð. 
63 Bærheim, 1942. 
64 Lillehammer, 2000, side 21. 
65 Brandrud 1901, side 180, jamfør også Hodne 1986, side 54. 
66 A. E. Erichsen i manuskript i SBA, PA 110, boks 23, side 28. 
67 de Fine, 1987, side 88. 
68 SA, Flere funn i tomta til Bøndernes bank, Stavanger 26.8.1955. Jamfør også Lillehammer, 2000, side 21. 
69 AmS, Topografisk arkiv, mappe 4. Gjenstandene ble innlevert av Anders Bærheim i 1946. De har i AmS topografiske 

arkiv nummer fra og med SF-K-4695 til og med SF-K-4707, samt SF-K-4710. Etter et notat av Tore Helge Olsen (uten tittel) 

fra 18.1.1994, ble de ikke gjenfunnet i arkivet til Stavanger Museum i 1994. 



Konventgrunnen  

Som Figur 1 viser, grenset Konventgrunnen
70

 til Pedersgjerdet i nord, til Bergeland (ved 

Bergelandsgata) i øst, Breiavatnet og Skolebekken i vest og omfattet Bymisjonens hus i sør.
 71

 

Konventgrunnen omtales i 1724 som kommunsgodset,
72

 som viser til at det var eid av 

fellesskapet av prester ved Domkirken. Konventgrunnen ble på 1800-tallet regnet som en del 

av Kannik.
73

 Området nærmest Stiftelsesgata gikk under navnet Steglebakken. 

Ordet konvent betyr sammenkomst, og ble brukt om en forsamling av de stemmeberettigede i 

et kloster, deres samlingssted eller klostret selv.
74

 Vi ser også at ordet ble brukt om 

augustinerprestene på Utstein kloster.
75

 Det er lite trolig at en ville bruke et ord fra den 

katolske kirken etter reformasjonen, så navnet er nok eldre.  

Ved gravingen av det store kloakkrøret gjennom Kongsgata ved Breiavatnet i 1942, fant en 

mye fyllmasser. De eldste gjenstandene var fra 1600-tallet.
76

 Så det er mulig at denne delen av 

Kongsgata ble anlagt av byens borgere på 1600-tallet. På 1700-tallet pliktet borgerne å 

vedlikeholde veien fra broa over Skolebekken til Steinkorset.
77

 Knut Helle
78

 skriver at i 

uminnelige tider var innfartsveien fra Jæren en gang- og ridevei, som ved Steilebakken fulgte 

en forhøyning langs grensen mot Bergeland for så å bøye ned mot Skolebekken ved 

bygrensen. Veien gikk over en morenerygg som stupte bratt ned mot Breiavatnet. Aagaards 

kart viser at i 1726 gikk veien langs vatnet, så omleggingen må ha vært tidligere. Trolig har 

Breiavatnet tidligere gått helt inn til fjellskrenten på østsiden av Kongsgata.  

Benediktinerklosteret  

Hvilke klostre en har hatt i Stavanger og ikke minst hvilken ordenstilknytning de hadde, har 

vært drøftet og diskutert av flere.
79

  

Diskusjonen om ordenstilknytning har vært om de var benediktinere eller augustinere. 

Benediktinerne levde etter et sett regler som tillegges abbed Benedikt av Nursia. Sine idealer 

hadde de fra eremitter og klostersamfunn i Egypt. De fleste var lekfolk. 

Augustinerkonventene fulgte et sett regler satt opp av biskop Augustin av Hippo, og som 

hadde apostlene som ideal. Det var et samfunn av prester. 

En kan gå ut fra at Olavklosteret var et augustinerkonvent. Hovedgrunnlaget er at to brødre 

fra augustinerkonventet på Utstein kloster var i Olavskirken i 1295,
80

 og at Utstein kloster 

                                                           
70 Se blant annet Simonsen, 1973, side 90. 
71 At Kongsgata 48 (eiendommen til Bymisjonen – tidligere Josefinestiftelsen) og eiendommen ovenfor, hørte til 

Konventgrunnen fragår av skjøtet av 27.11.1839, som er i avskrift hos Aurenes, 1934, side 16-18. 
72 Simonsen, 1973, side 61ff. 
73 Kvitrud, 2006, side 118. 
74 Store norske leksikon: Konvent – romersk-katolsk, og Det store danske: Konvent. Begge besøkt 10.3.2014. 
75 DN IV nr. 537. 
76 Bærheim, 1942 og Lillehammer, 2000, side 21. Blant annet var det en fullstendig kinesisk tekanne med blå dekor og 

dekorert hollandsk keramikk. 
77 SBA, PA Axel Kielland, Pakke 2, legg 3. Bemerkninger fra generalveimesteren Søndenfjelds, oberstløytnant Georg Krogh 

av 27.6.1770. 21.7.1722 fikk fire personer bot for ikke å ha opparbeidet byens vei til Steglebakken (SAS, PA 1 Bærheim, 

Boks IX A utskriftsbøker, bok V, side 35). 
78 Helle, 1975, side 144. 
79 Se Lange, 1856, side 391, Daae, 1899, side 334f, Brøgger, 1915, side 178, Steinnes, 1962, side 7, Helle, 1975, side 110 og 

2008, Nenseter, 2002, Haug, 2005, side 108ff og Ersland, 2012, side 94ff. 
80 DN IV nr. 16. 



overtok eiendommene til Olavsklosteret.
 81

 Katolske prester kan forrette i alle katolske kirker, 

men det ville vært svært uvanlig dersom en prest som tilhørte et augustinerkonvent forrettet i 

en kirke som tilhørte et benediktinerkonvent.  

Dersom en går ut fra at murene som ble funnet i enden av Haakon VIIs gate stammer fra 

Olavskirken, er det også noe som slår en! Koret på kirken var minst like stort som skipet. Det 

er uvanlig. Den nærmeste kirken som er bygget på samme måte er klosterkirken på Utstein.
82

 

Utstein kloster ble laget for augustinerkonventet, som var et prestefellesskap. Derimot var de 

fleste i benediktinerklostrene lekfolk, der det ikke trengtes mer enn en eller to prester.
83

 

Prestene i augustinerkonventene hadde et større behov for et stort kor. Kirken på Utstein kan 

ha blitt bygd med Olavskirken i tankene, men mye større. 

 
 

Figur 7: Tegning av grunnmurene som ble funnet på fattigkirkegården ved det Kiellandske familiegravstedet i 

Kleivå i 1843.
84

  Jeg har fargelagt grunnmurene. Koret er til høyre (sørøst). Bygningen var omtrent parallell med 

domkirken. Byggingen av familiegravstedet i 1818 ødela mesteparten av vestveggen. 

Vi vet at det var et kloster i Stavanger ca. 1160-1165,
85

 der en ca. 15 år gammel gutt
86

 ble 

pleiet og fikk utdanning. Gutten dro videre til Durham, der hans opplevelser ble opptegnet. 

Klosteret i Durham var et benediktinerkloster.
87

 Prestene i et augustinerkonvent pleiet normalt 

ikke pasienter, så det er overvekt av sannsynlighet for at klosteret i Stavanger var et 

benediktinerkloster.
88

  Knut Helle
89

 mente imidlertid at i praksis var forskjellene så liten på 

benediktinerne og augustinerne, at det også kunne være et augustinerkloster. Det var også 

hospitalordener som fulgte Augustins regel – som Johannitterne og Lazarusordenen. 

Olav Nenseter og Eldbjørg Haug viste videre til et latinsk brev fra pave Alexander III fra 

1171 til erkebiskopen og biskop Åsmund i Stavanger. Der omtales estlenderen Nicolaus som 

"monachum" eller munk.
90

 De mente at det viste til et benediktinerkloster i Stavanger, siden 

benediktinere ble kalt munker mens augustinere ble kalt brødre. Dokumentet sier ikke at 

                                                           
81 Steinnes, 1962, side 8ff. 
82 Lexow, 1987, side 158 og Ekroll, 2005, side 228 viste til at augustinerkirken Inchholm Abbey ved Edinburgh er bygget på 

samme måte som kirken på Utstein. 
83 Lawrence, 2001, side 31. 
84 Erichsen, PA110, boks 23, side 21. 
85 Bull, 1910, side 4, Steinnes, 1962, side 20 og Helle, 2008, side 592.   
86 Helle, 2008, side 599. 
87 Lawrence, 2001, side 25. 
88 Nenseter, 2002. Brooke, 2001, side 161 skrev at augustinerhus ofte ble opprettet i tett kontakt med sykehus. Lawrence, 

2001, side 165 skrev at augustinerne kunne drive hospitaler. Trolig var det i tilsyns- og forkynnerroller. 
89 Helle, 2008, side 595. 
90 DN XVII nr. 4 jamfør også RN I nr. 134. 



klosteret var i Stavanger, men siden Åsmund var adressat, mente de at Nicolaus med stor 

sannsynlighet var tilknyttet Stavanger bispedømme. Knytningen mot Stavanger ble også antatt 

av Knut Helle, men mente det var usikkert fordi Nicolaus ikke hadde noen sikker tilknytning 

til Stavanger, bare til biskop Åmund.
 91

 En var heller ikke alltid like konsekvent i ordvalget. 

I 1236 omtales abbeden i sankt Olav (kloster) ved eller i (”apud” på latin) Stavanger. Videre 

omtales prioren samme sted, i neste setning.
92

 Det sentrale her er om «samme sted» viser til 

Olavsklosteret eller Stavanger. En prior var leder for et konvent som ikke hadde status som et 

abbedi, eller var nestkommanderende under en abbed. En prior var ikke nødvendigvis leder 

for et lite konvent.
93

 De fleste har ment at «samme sted» viste tilbake til Olavsklosteret og 

ikke til Stavanger, og at det da var både prior og abbed i Olavsklostret.
94

 Eldbjørg Haug 

mente at for at et kloster skulle ha både abbed og prior, måtte det være så stort at det var 

utelukket her.
 95

 Hun gjettet på at abbeden var i Olavsklosteret og prioren var på Utstein, men 

understreker at det bare er en mulig tolkning. Knut Helle helte mot at det kun var ett kloster – 

Olavsklosteret.
 96

 En tredje tolkning er at det var to klostre i Stavanger. Slik jeg vurderer det, 

var det neppe et kloster på Utstein så tidlig som i 1236,
97

 og da er et benediktinerkloster 

mulig.  

En eventuell nedlegging av benediktinerklosteret og flyttingen av Olavsklosteret kan ha sin 

årsak i opprettelsen av et domkapittel, med korbrødre knyttet til Domkirken. Dersom prestene 

i klostrene hadde funksjoner ved Domkirken, ble disse overflødige.  

Benediktinerklosteret kan ha blitt lagt ned en gang før 1270, og eiendommene tilbakeført til 

giverne. En nedlegging på denne tiden ville også ha vært i tidens ånd, da benediktinerne gikk 

tilbake, samtidig som det var vanskelige tider. Behandlingstilbudet for syke, og skolen i 

benediktinerklosteret ble da borte. Alle benediktinerklostre var pålagt å ha en kvalifisert 

lærer.
98

 Biskop Torgils kan i stedet ha opprettet et hospital og en skole. En magister som 

omtales i 1263
99

, kan ha vært lærer. Han var også vitne i dokumentet om opprettelsen av 

hospitalet i 1269-70. Grunnen til at han var vitne kan være at han var part i saken på samme 

måte som Arne kapellan, som kan ha vært kapellan i Peterskirken.
100

 Den første helt sikre 

kilden til skolevirksomhet er likevel ikke før i 1298, da en «scolaticus» omtales.
101

 Det er ikke 

urimelig at biskopen fordelte klosterets eiendommer til læreren og hospitalet, siden biskopen 

                                                           
91 Helle, 1975, side 110 og Helle, 2008, side 595f.  
92 Bugge 1899, side 192 – på latin og Haug 2005, side 130 og 404. 
93 Lawrence, 2001 viste til priorier i Durham i England med 40 munker (side 282) og Canterbury med 60 munker (side 121). 

Et kloster styrt av en prior var ofte underlagt et kloster styrt av en abbed et annet sted (Lawrence, 2001, side 91f). 
94 Daae, 1899, side 334, Brøgger, 1913, Steinnes, 1962, side 7 og Helle, 2008, side 600. 
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hennes argument. Det kan neppe tolkes ut av Benedikts regel (jamfør Gunnes, 1986, side 74 og 98f om dekan og prior). 
96 Helle, 2008, side 600. 
97 Haug (2005, side 127f og 2009) argumenterte for at Utstein kloster ble grunnlagt ca. 1164. Ekroll (2005, side 220 og 228) 
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(2008, side 602f) mente også at det ikke var grunnlag for en så tidlig datering som 1164, og at eventuelt eldre bygningsdeler 

ikke var fra klosteret. Han mente at augustinerkonventet i Olavsklosteret ble flyttet til Utstein. 
98 Lawrence, 2001, side 285, jamfør også Helle, 1993, side 114f. 
99 DN I nr 58. 
100 Kvitrud, 2013, side 15. 
101 DN IV nr. 36 og Helle, 1975, side 108ff, jamfør Haug, 2005, side 121 og Ersland, 2012, side 148. 



opprinnelig hadde stilt eiendommene til disposisjon for klosteret. Geir Atle Ersland
102

 brukte 

nedleggingen av Olavsklosteret som begrunnelse for at Torgils opprettet hospitalet. Det kan 

være en mulighet, men argumentene blir etter min oppfatning mye sterkere om en 

argumenterer for et benediktinerkloster som forløper for både skolen og hospitalet. 

Det er ikke kilder som peker direkte mot hvor et benediktinerkloster kan ha vært. Navnene 

Klosterets hus, Persklosteret og Konventgrunnen på østsiden av Skolebekken, peker likevel 

mot et område. At biskop Torgils ca. 1270 brukte ordet stadrenn (av staðr) da han fortalte 

hvem som eide grunnen der hospitalet ble bygd, kan peke samme vei. Han brukte ordet «vår» 

da han fortalte hva biskopen eide, og staðr om en annen grunneier, som han disponerte 

grunnen til. Johan Fritzner
103

 skrev at en av mange tolkninger av ordet staðr kan være kirkelig 

stiftelse eller kloster. Gustav Storm og Ebbe Hertzberg skrev
104

 at ordet kunne bety et hellig 

innviet sted, kirkelig eller annen religiøs stiftelse eller anlegg, så vel som bispesete, kirke eller 

kloster.  

 

Figur 8: Tegning av kontraseglet (baksiden av et tosidig segl) til biskop Torgils (biskop 1255-1276) fra 1273.
105

 

Teksten er «Sigillum ... Swithuni» - seglet til biskopen i sankt Svithun (kirke).  

Et annet viktig argumentet for et kloster øst for Skolebekken, er at det ikke ser ut til å være 

plass til klosteret noe annet sted. En mulighet kunne være nordvest for Sankt Oles grunner, 

men det er ingen kilder, stedsnavn eller arkeologiske funn som kan støtte dette. Reglene for 

                                                           
102 Ersland, 2012, side 97. 
103 Fritzner, 1954, side 511 tolkning 13). 
104 Storm og Hertzberg, 1895, side 601. 
105 NRA, Kjeldeskriftavdelingen, kartotekskuffen «Seglteikningar, Kyrkjelege segl, A, Biskopar». Seglet er tegnet av fra 

dokumentet i som er gjengitt i DN II nr. 15. 



benediktinerklostre forutsatte at de hadde landområder tilknyttet klosteret.
106

 Plasseringen ved 

hovedinnfarten til byen var som nevnt før, ideelt med hensyn til almisser. I tillegg var både 

hospitalets og skolens eiendommer i dette området. Et viktig motargument er hvor det i så fall 

ble av klosterkirken.  

Samlet mener jeg det er overvekt av sannsynlighet for at det har vært et benediktinerkloster i 

Stavanger.
107

 

Vi kan se for oss at klostereiendommen dekket hospitalets eiendommer øst for Skolebekken, 

Pedersgjerdet og Konventgrunnen. En kan ut grensene som er tegnet i Figur 1, se for seg ulike 

kombinasjoner av større eiendommer i middelalderen.  

Arkeologiske funn er nesten fraværende. En kan kanskje argumentere med funn av en 

svingtrapp av kleberstein i Asylgata 13 eller 15.
108

 De er likevel godt mulig at dette kom fra 

steinhoggeriet ved tvangsarbeidsanstalten (del av Den kombinerte innretning) i Hospitalgata. 

Mellom Asylgata 1 og Pedersbakken 4 var det i 2003 spor av kalk av ukjent alder i en grøft.
109

 

Hospitalkirken hadde ca. 1620 en messelhagl av «klosterverk».
110

 

Klosterkirken og klosterbygningene 

Den viktigste bygningen i et kloster var kirken, og klostrene hadde navn etter kirken. Til 

kirken har det trolig også vært en kirkegård. På tross av sagnet, er det usannsynlig at det var et 

Perskloster i Stavanger. Det ville i så fall vært en Peterskirke på klosteret. Peterskirken i 

Stavanger var et kongelig kapell, der kapellanen utført oppgaver for kongen. 

Fra skriftlige kilder kjenner vi Domkirken (Svithunkirken), Mariakirken, Olavskirken, 

Trinitatiskirken (også tolket som et annet navn på Domkirken), Martinskirken og 

Peterskirken. De bevarte kirkene er Domkirken og Munkekirken (Bispekapellet). Det er 

likevel så få skriftlige kilder før midten av 1200-tallet at det godt kan ha vært kirker som 

senere ble nedlagt. I eller i tilknytning til middelalderbyen var det flere stedsnavn knyttet til 

helgener. Det er Olav, Johannes, Anna og Peter. Navnet Olav kan vi knytte til ei kirke (med 

kloster) og en prebende, Johannes mot en prebende og Peter mot en kirke. Det var ikke 

nødvendigvis kirker, selv om det var stedsnavn knyttet til helgener, siden ingen Sankt Annas 

kirke eller Sankt Johanneskirke er kjent. Det er likevel ikke urimelig å se for seg at navnene er 

knyttet til kirkelige institusjoner.  

                                                           
106 Lawrence, 2001, side 27. Jamfør også Gunnes, 1986, side 28. 
107 Om en gjør et overslag med at det er 50 % sjanse for at saken fra 1160 er om et benediktinerkloster, 30 % sjanse for at 

dokumentet fra 1171 viser til et benediktinerkloster og 20 % sjanse for at dokumentet fra 1236 viser til et benediktinerkloster, 
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108 SAS, PA 156 Gunnar Wareberg, skrivebok 9-11, w.9 unummerert side. Hans kilde var Nils Norås. De var funnet ved 

graving i kjelleren. 
109 Helge Sørheim: Graving for kjeller Pedersbakken 4, Innberetning til topografisk arkiv, mappe 26, AmS. Saksnummer 

03/00501-8, 30.9.2003. 
110 Hodne, 1986, side 87. 



I et kloster gikk en i prosesjoner gjennom klosteranlegget og kirken. Rommene var derfor 

plassert i en bestemt rekkefølge rundt et oftest kvadratisk gårdsrom.
111

 En bør derfor også 

vurdere hvor det kan ha vært et slikt anlegg. 

Kirken som raste ut i Breiavatnet 

Et sagn fortalte at Martinskirken sto ved Breiavatnet, og at den raste ut i Breiavatnet.
112

 Fra 

undersøkelser av sjøbunnen i Breiavatnet, er det flere tegn til skred. Det siste skredet var i 

1914.
113

 Anton Brøgger plasserte Martinskirken nær Stiftelsesgata,
114

 kanskje med bakgrunn i 

det samme sagnet. Det finnes ikke stedsnavn knyttet til Martin eller Morten i området, og 

Martinskirken er kjent i kilder lenge etter 1270. Så det er usannsynlig med et Martinskloster. 

Det kan være at Martinskirken var soknekirke for byen, og plassert nær Prostebakken.
115

  

Det er likevel fullt mulig å argumentere for en kirke eller et kloster ved Breibakken eller 

Stiftelsesgata, med grunnlag i sagnet, navnet Konventgrunnen og steinkorset i Steglebakken.  

 
 
Figur 9: Steinkorset tegnet av Bernhard Fredrik Hanson, da den sto i Steglebakken i mai 1852.

116
 Utformingen 

av minnesteinen har likheter med flere steinkors i Tyskland.
117

 Den sto i Kongsgaten 46, på nordsiden av krysset 

med Stiftelsesgata fram til 1864.
 118

 Nå står korset i vestibylen til Stavanger Museum.  
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 Lunde, 1993, side 19. 
112 Lous 1868, side 70 og Strøm 1888, side 150. 
113 Se for eksempel SA: Utglidningen paa Jernbaneveien, 26.3.1914. 
114 Brøgger 1915, side 173. Johs. Th. Westbye: Bispekapellet, SA, 6.8.1919 skrev at en formodning om at Martinskirken 
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115 Helle, 1975, side 114f. 
116 Stavanger Museum (MUST), Bernhard Hansons skissebok. 



Det er flere steinkors i Rogaland nær kirker,
119

 men også flere uten kirker. Noen av korsene er 

trolig satt opp som grensesteiner.
 
Dersom steinkorset på Konventgrunnen opprinnelig var 

brukt som grensestein, kan den ha vært flyttet
120

 eller eiendomsgrensene var annerledes da det 

ble satt opp. En kan bruke korset som et indisium på en kirke, men ikke som noe bevis. Vi vet 

ikke hva de som satte opp steinkors tenkte eller mente med det, og det er mange forslag til 

tolkninger. Noe tolker korsene som en del av religionsutøvelse. I Skottland har det vært 

argumentert for at frittstående steinkors var midtpunkt for kristne kulthandlinger, før det kom 

en kirke på stedet. I det skotske høylandet og Irland var steinkors knyttet til klostre, og brukt i 

prosesjoner og riter. I Skandinavia har de også vært kultplasser for pilegrimer.
 121

 Korset i 

Steglebakken var trolig et minnekors, men hvorfor det ble plassert der og om det hadde andre 

funksjoner vet vi ikke. 

Det er ikke oppdaget rester av noen kirkegård eller noe som kan ha vært en kirke eller kloster. 

Alt i alt, er det etter mitt skjønn utilstrekkelige argumenter for et kloster. 

Kloster på Sankt Hansvollen?  

Ved Pedersgata finner en Sankthansbrønnen, Sankthansvollen, Sankthanshaugen, 

Sankthanskilden, Sankthansfjellet og Sankthansbekken. Bekken startet øverst i St. Hansgata 

og endte i Strømsteinen, men er nå lagt i rør. De eldste kildene til disse stedsnavnene var ved 

byggingen av Salpeterverket på Verket tidlig på 1700-tallet og Aagaards kart fra 1726.
122

  

Sankt Hans-navnene er knyttet til sankt Johannes, og er derfor trolig eldre enn reformasjonen. 

Johan Røys fortalte også et sagn om sankt Hansvollen som et førkristent kultsted, og han 

spekulerte i om det kan ha vært et kapell her.
123

  

Det mangler arkeologisk materiale på eller i nærheten av Sankt Hansvollen som støtter en 

teori om en kirke eller kloster. Bærheim omtaler en bautastein i Øvre Banegate som ble kalt 

Munkestøtta.
124

 Omlag 1920 lå det en profilert kleberstein i en gammel kloakkgrøft i Nedre 

Dalgate.
125

 Slik det er beskrevet var det nok fyllmasser, så opphavet er uvisst. Ved 

Sankthanskilden er det hogd inn et kors i fjellet, av ukjent alder.
126

 Det er ikke oppdaget rester 

av noen kirkegård eller noe som kan ha vært en kirke eller kloster. Alt i alt, er det 

utilstrekkelige argumenter for et kloster her. 

Mariakirken som klosterkirke? 

En kan også se for seg Mariakirken som klosterkirke med klosterets bygninger i nærheten, og 

at klosterets eiendommer strakte seg over til østsiden av Skolebekken. 

                                                                                                                                                                                     
117 Nordeide, 2011, side 141. Hun viser bilder av steinkors i Eisenach, Küllstedt og Störzner, som alle har den samme V-

utformingen midt på korset. 
118 Bærheim, 18.1.1958, Henriksen, 1996, side 75 og 79 og andre. 
119 Petersen, 1935. 
120 Steinkorset kan ha blitt lagt i et steingjerde en tid i forbindelse med veibyggingen i området på 1790-tallet (Henriksen, 

1996, side 76), men har neppe blitt flyttet mye. 
121 Teksten her er i hovedsak hentet fra Noreide, 2011, side 138f. 
122 Elgvin, 1956, side 231 og Helle 1975, side 147.  
123 Røys, 1952, side 207ff. Se også Kvitrud, 2006, side 120f om kirken i ”Twielh». 
124 SAS, PA 1 Bærheim, IX, bok III A, omslaget. I 1926 var det fem gravsteiner ved Badedammen med innskrifter og 

ornamenter. De stammet fra Domkirken (SBA, PA 263, Fortidsminneforeningen, boks 4). Brev til Domkirkens menighetsråd 

og SA 24.6.1926 «Gravstenene ved Badedammen»). Steinene ble flyttet til Rektorhagen. Kan Munkesteinen ha vært en av 

dem? 
125 SAS, PA 1 Bærheim, boks IX, bok V, side 9 – med skisse av profilen. 
126 Kjell T. Larssen: Sagn fra St. Hansvollen, SA 14.12.1977. 



I 1355 omtales Mariakirken
 
som en kirke for prestefellesskapet i Domkirken.

127
  Steinkirken 

ble trolig bygd mellom bybrannen i 1272 og 1286,
128

 da den for første gang omtales. Skal 

Mariakirken ha vært en klosterkirke, må det ha vært en eldre Mariakirke.  

Åslaug Ommundsen
129

 mente det ville være naturlig med en Mariakirke i Stavanger på 1100-

tallet på samme måte som Nidaros, Bergen, Oslo og Tønsberg. Hun mente at Mariakirken 

kunne ha vært en tidligere trekirke, som ble gjenoppbygd i stein. Hun peker spesielt på funnet 

av barnekisten, som hun knyttet til 1100-tallet. Anton Wilhelm Brøgger mente den var fra 

1200-tallet.
130

 Barnekisten peker snarere mot en soknekirke, selv om benediktinerne tok inn 

barn.
131

 

 

Figur 10: Barnekisten fra skipet i Mariakirken. Den var da den ble funnet uten lokk. Det var levninger av 

barneliket og i fordypningen noen stykker trekull.
132

 Den er i Stavanger Museum. 

I grunnmuren på Mariakirken ble det i 1883 funnet en runestein av kvartsskifer.
 133

 Steinen 

var i 1883 i fire deler. Den har teksten ”Kjetil reiste denne steinen etter sin kone Jorun 

Utyrmsdatter”. Aslak Liestøl mente at den trolig var fra perioden 1000-1050,
134

 mens Fridtjov 

Birkeli mente at den kunne være fra 900-tallet.
135

  

                                                           
127 DN IV nr. 374 jamfør Brøgger, 1915, side 172 og Helle, 1975, side 205 note 243. 
128 Se særlig Lexow, 1968, side 8 som argumenterer for perioden 1272-1280, det siste årstallet ut fra stilen på østvinduet, og 

Ommundsen, 2003, side 8f. Det er godt mulig at Mariakirkegården også er omtalt i 1283 (DI II nr. 112, jamfør RN 2 nr. 329), 

men det kan også være Mariakirkegården i Bergen. Om hendelsen var i Stavanger, kan tiden avgrenses til 1272-1283. Funnet 

av en mynt fra Magnus Lagabøte sin tid som konge (1263–1280), støtter er slik datering. Myntens plassering tilsier likevel at 

den kan ha blitt lagt inn etter at kirken ble bygget. 
129 Ommundsen, 2003, side 9. 
130

 Brøgger, 1915, side 171. 
131 Lawrence, 2001, side 121. 
132

 Stavanger Amtstidende og Adresseavis: Gamle Brandvagten, 13.4.1883. 
133

 Runetekstene er lite slitt, så den kan ikke ha stått utendørs i så mange hundre år, før den ble lagt i grunnmuren. Teksten er 

heller ikke slitt jevnt over hele steinen, så deler av steinen kan ha vært eksponert for nedbryting lengre enn resten. Det er så 

langt jeg vet, ikke forsøkt å fastslå tiden den har vært utsatt for nedbryting. 
134 Aslak Liestøl i Bugge med flere, 1954, side 242ff. 
135 Birkeli, 1995, side 47.  



 

Figur 11: Utsnitt av runesteinen fra Mariakirken. Den er på Arkeologisk Museum i Stavanger. Før teksten (til 

venstre) er det et kryss, som har vært tolket som et Andreaskors. Det tyder i så fall på at den er fra kristen tid. 

Vil en se for seg Mariakirken som en mulig klosterkirke er det naturlig å koble den sammen 

med Sankt Annas gård (Bispegården fra 1600-tallet), men vi vet for lite om Sankt Annas gård 

til å si mer enn at det er en mulighet.
 136

 

 

Figur 12: Anders Bærheims
137

 rekonstruksjon av området omkring Bispegården (St. Annas gård) i 1780-årene.  

En kan se for seg at presten eller prestene i klosteret ble korbrødre, 
138

 og at Mariakirken ble 

overtatt av korbrødrene. At benediktinere hadde oppgaver i domkirker er kjent fra England, 

Øst-Tyskland og Livonia, men var sjeldent utenfor England.
139

 Så det er mindre trolig at de i 

Stavanger hadde oppgaver ved domkirken. 

En mulig kronologi 

Samlet mener jeg det er overvekt av sannsynlighet for at det har vært et benediktinerkloster i 

Stavanger. 

På 1100-tallet kan det øst for middelalderbyen ha vært et lite benediktinerkloster. Det kan ha 

blitt nedlagt midt på 1200-tallet.  

                                                           
136

 Se min drøfting i Kvitrud, 2011. Kirkene i klosteranlegg ble oftest plassert i nord som på Utstein kloster, men det var ikke 

en fast regel (Brooke, 2001, side 96 og kartskissene på side 176f). 
137

 Wyller, 1934, side 225. 
138 På en liknende måte som beskrevet av Haug, 2005, side 121f. 
139 Lawrence, 2001, side 134. 



På 1260-talet har biskopen overlatt hele eller deler av klostereiendommene til hospitalet og 

skolen, men beholdt retten til å ta igjen eiendommene. Hospitalet kan ha vært i dagens 

Arkaden, og fra tidlig på 1300-tallet kan skolen ha vært like vest for Skolebekken. 

En gang etter 1349 har hospitalet og skolen trolig blitt nedlagt, og biskopen har overtatt 

eiendommene igjen.  Biskopen kan ha fordelt eiendommene til prestestillinger (prebender) i 

Domkirken, og beholdt noe selv. 

Flere av eiendommene øst for byen ble overlatt til hospitalet og lærerstillingen
140

 igjen, da de 

ble gjenopprettet på 1500-tallet. Gjenopprettelsene var for hospitalet i stor grad basert på 

landskyldinntektene til det nedlagte Huseby kapell på Lista, mens skolen fikk en andel av 

bondeluten i tienden i hele bispedømmet.
141

 

Forkortelser 

AmS = Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger (Jeg har brukt den eldre forkortelsen); 

DI = Diplomatarium Islandicum DN = Diplomatarium Norwegicum: KA = 

Kildeskriftavdelingen ved Riksarkivet i Oslo; NRA = Riksarkivet i Oslo; NRJ = Norske 

Regnskaber og Jordebøger; PA = Privatarkiv; RN = Regesta Norvegica; SA = Stavanger 

Aftenblad; SAS = Statsarkivet i Stavanger; SBA = Stavanger byarkiv; SAS = Statsarkivet i 

Stavanger. 

Jeg bruker 1 alen = 62,75 cm. 
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